
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про стан виконання депутатських звернень» 

 

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

27 листопада 2015 року по 29 квітня 2016 року на адресу міського голови надійшло 

190 депутатських звернення, які були передані для розгляду відповідальним 

виконавцям. Проблемні питання, що порушувались у депутатських запитах в 

основному стосувалися проблем житлово-комунального господарства, 

врегулювання земельних відносин, благоустрою міста та інше. 

2. Потреба і мета прийняття рішення: виконання плану роботи Знам’янської 

міської ради сьомого скликання на 2016 рік  

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: виконання завдань, поставлених мешканцями територіальної 

громади, депутатаами міської ради 

4. Механізм виконання рішення: узагальнення інформації про стан виконання 

депутатських звернень 

5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується 

внести зміни до існуючого рішення ради): не потребує 

6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або 

іншого місця оприлюднення: 19.05.2016, сайт Знам’янської міської ради 

7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення: 

  

 19,05,2016 нач. відділу по обслуговуванню ради Н.Брунцвік 

 

8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 

 

    19.05.2016                  ______________________  Н.Клименко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дванадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від            червня 2016 року        №  

м. Знам`янка 

 

Про стан виконання депутатських  

звернень, що надійшли до міської ради  

протягом грудня 2015 року – квітня 2016 року 

 

  Розглянувши інформацію секретаря міської ради Н.Клименко про стан виконання 

депутатських звернень, міська рада відмічає, що відповідно до п.5 статті 29 Регламенту 

міської ради сьомого скликання, депутатське звернення – викладена у письмовій формі 

вимога депутата міської ради з питань, пов`язаних з його депутатською діяльністю, до 

органів місцевого самоврядування (міської ради) та їх посадових осіб, а також керівників 

правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій, 

незалежно від форм власності, розташованих на території міської ради, здійснити певні 

дії, вжити заходів чи дати офіційне роз`яснення з питань, віднесених до їх компетенції. 

Всі зазначені органи і посадові особи зобов`язані у десятиденний строк розглянути 

порушене депутатом ради питання та надати йому письмову відповідь, а у разі 

додаткового вивчення дати йому  відповідь не пізніше як у місячний строк. Якщо депутат 

ради не задоволений результатами розгляду свого звернення  або якщо посадові особи 

ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має 

право внести депутатський запит. 

Протягом грудня 2015 року – квітня 2016 року до міської ради надійшло 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

депутатське звернення, що на 177 звернень більше ніж у порівнянні  з відповідним 

періодом 2014-2015 р.р.. Розгляд звернень було доручено виконавчому комітету, 

відповідним управлінням та відділам. В основному, а це 126 з 191 звернення, питання 

стосувалися виконання повноважень, делегованих управлінню містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства, як в галузі житлово-комунального 

господарства, так і в галузі  архітектури та містобудування, а також діяльності 

комунальних підприємств міста. Інформація щодо стану виконання завдань, які ставилися 

з питань, що стосуються житлово-комунального господарства, наведено в таблиці. 

До міської ради було внесено 2 депутатських запити з питань, порушених у 

депутатських зверненнях, у зв’язку з незадоволенням результатами їх розгляду. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

В и р і ш и л а: 

1. Інформацію про стан виконання депутатських звернень що надійшли до 

Знам’янської міської ради сьомого скликання протягом грудня 2015 року – квітня 

2016 року взяти до відома (додається). 

2. Зобов’язати начальників управлінь та відділів структурних підрозділів апарату 

управління, а також рекомендувати керівникам правоохоронних та контролюючих 

органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, 

розташованих на території міської ради: 

- забезпечувати  розгляд депутатських звернень та надання депутатам відповідей по 

суті порушених у зверненнях питань у встановлені законом строки; 

- при розгляді депутатських звернень, за бажанням автора звернення, повідомляти 

його про можливість взяти участь у розгляді звернення, про що повідомляти 

депутата не пізніше як за п’ять календарних днів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Н.Клименко та заступників міського голови відповідно до розподілу 

функціональних повноважень. 

Міський голова    С.Філіпенко



Стан виконання депутатських звернень, що надійшли до Знам’янської міської ради сьомого скликання протягом грудня 2015 року – квітня 2016 року 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, імя 

по батькові 

депутата 

Зміст запиту Дата 

звернен

ня 

Термін 

вико 

нання 

Відповідальни

й виконавець 

Результати вирішення 

1 3 4 5 6 7 8 

1. Тесленко 

Анатолій 

Вікторович 

Щодо зміни місця відсою автобусів, 

що рухаються по маршруту №4, біля 

зупинки «Водолікарня» 

08.12.15 17.12.15 Керівник ПП 

«Орбіта» 

Постика С.М. 

Відповідь надана депутату особисто. 

2. Тесленко 

Наталія 

Олександрівна 

Щодо підготовки інформаційного 

матеріалу відносно поданих осіб, які 

претендують на зайняття вищих 

посад у ОМС 

08.12.15 17.12.15 Міський голова 

С.Філіпенко 

Відповідь від 18.12.15 №01-26/231/1: особам, які пропонують на зайняття 

вищих посад у ОМС, доведено до відома зміст звернення та 

запропоновано підготувати розширені біографічні довідки, надавши 

особливу увагу висвітленню трудової діяльності, досвіду роботи, 

досягнень у галузі, пов’язаної з трудовою діяльністю. Функціональні 

обов’язки керівних посад, на які пропонуються кандидати, будуть 

розподілені після затвердження рішення «Про затвердження структури 

апарату управління Знам’янської міської ради та граничної чисельності 

працівників ОМС». 

3. Тесленко 

Наталія 

Олександрівна 

Щодо розгляду можливості відсипки 

частини провулку ІІ Паркового між 

вулицями Ульяновською та 

Комарова 

08.12.15 17.12.15 Л.Лаптєва Відповідь від 17.12.15 №01-26/229/1: План робіт щодо ремонту вулично-

шляхової мережі на 2015 рік вже виконано. Кошти, передбачені на ці 

заходи використані. Тому, виконати роботи по відсипці пров. ІІ 

Паркового у 2015 році, на жаль немає можливості. Роботи по відсипці 

дорожнього покриття частини пров. Паркового будуть виконані на 

початку 2016 року з настанням сприятливих погодних умов. . (Включено 

в план заходів щодо проведення ремонтних робіт на дорогах комунальної 

власності міста Знам’янка в 2016 році) – не виконано 

4 Тесленко 

Наталія 

Олександрівна 

Щодо засипки ями, що утворилася 

на дорожньому полотні біля 

буд.№114 по пров. Ульянівському 

08.12.15 17.12.15 Л.Лаптєва Відповідь від 17.12.15 №01-26/225/1: План робіт щодо ремонту вулично-

шляхової мережі на 2015 рік вже виконано. Кошти, передбачені на ці 

заходи використані. Тому, виконати роботи по відсипці пров. 

Ульянівському у 2015 році, на жаль немає можливості. Роботи по 

відсипці дорожнього покриття біля будинку №114 пров. Ульянівського 

будуть виконані на початку 2016 року з настанням сприятливих 

погодних умов. (Включено в план заходів щодо проведення ремонтних 

робіт на дорогах комунальної власності міста Знам’янка в 2016 році) – 

не виконано 

5. Кузін Олег 

Миколайович 

Щодо заслуховування звіту 

керівників КП «Ринокторгсервіс» та 

КП «Знам’янська міська друкарня» 

08.12.15 25.12.15 О.Ярних 

І.Савельєв 

На сесії міської ради заслухано інформацію І.Савельєва. Надано 

протокольне доручення І.Савельєву підготувати звіт про роботу 

підприємства за 2015 рік, а також повну інформацію щодо фінансово-

господарської діяльності підприємства; надати пропозиції щодо 

перспективного плану розвитку підприємства. Надана відповідь від 

04.01.16 № 01-26/1/2 

6. Лєвінте Сергій Щодо надання інформації про 08.12.15 17.12.15 В.Лобов Відповідь від 17.12.15 №01-26/227/1: через фінансову обмеженість 



Васильович заходи, що забезпечують безпеку 

мешканців міста Знам’янка, 

пов’язану з нерегульованою 

чисельністю безпритульних тварин 

на вулицях міста. 

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. 

7. Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо надання інформації про 

кількість порушених справ за ст..299 

КК України та ст. 89 КпАП України 

за 2014-2015 роки, станом на 

01.12.2015 року 

 08.12.15 17.12.15 А.Бензар Відповідь надана начальником Знам’янського відділу поліції ГУНП 

України в Кіровоградській області особисто на ім’я депутата від 17.12.15 

№31/1544. За період 2014-2015 р.р. станом на 01.12.15 року було 

зареєстровано до ЄРДР 1-е кримінальне провадження  

№12015120160000939 від 02.07.2014 про те, що 02.07.2014 року в період 

часу з 08.00 до 12.00 її сусід жорстоко поводився з її собакою. За 

вказаний період працівниками Знам’янського ВП адміністративні 

протоколи за ст.89 КУпАП не складалися. 

8. Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації щодо 

кількості звернень осіб з покусами 

безпритульними та домашніми 

тваринами в розрізі безпритульними 

тваринами окремо, домашніми 

тваринами окремо за 2014-2015 роки 

станом на 01.12.2015 рік 

08.12.15 17.12.15 І.Муравський Відповідь від 11.12.15 №2549: Станом на 01.12.15 за медичною 

допомогою до ЗЦРЛ звернулися хворі, покусані тваринами у кількості: 

2014 рік – 96, 2015-106, з яких отримали укуси невідомими бродячими 

тваринами: 2014-30, 2015-34; домашніми: 2014-66,02015-72. Призначено 

курс антирабічної вакцинації. Який складається з 6 ін’єкцій на одного 

потерпілого. Курс отримали: 2014 – 30 чоловік, 2015-34 чоловіки. 

9. Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо кількості звернень осіб з 

приводу нападу безпритульних 

тварин на людей в м.Знам’янка за 

2014-2015 р.р. станом на 01.12.15 

08.12.15 17.12.15 В.Лобов Відповідь від 17.12.15 №01-26/226/1: протягом 2014-2015 р.р. з приводу 

нападу безпритульних тварин на людей у м.Знам’янка станом на 01.12.15 

року звернулися 3 особи. Виконано. 

10 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації щодо 

кількості звернень осіб з покусами 

безпритульними та домашніми 

тваринами в розрізі безпритульними 

тваринами окремо, домашніми 

тваринами окремо за 2014-2015 роки 

станом на 01.12.2015 рік 

08.12.15 17.12.15 Л.Полєжай Відповідь від 11.12.15 №03/1167: кількість звернень осіб з покусами 

безпритульними собаками: 2014 рік – 16, 2015 – 18; кількість звернень 

осіб з покусами домашніми тваринами: 2014 рік – 9, 2015 – 14. 

11 Карнаух Ольга 

Миколаївна 

Щодо надання інформації про 

зареєстрованого власника чи 

землекористувача земельної ділянки 

за адресою: смт. Знам’янка Друга, 

вул.. Ленінградська,165 

14.12.15 23.12.15 Л.Голова Відповідь від 15.12.15№295: станом на 01.01.13 року ж/б з 

господарськими будівлями та спорудами за адресою: смт. Знам’янка 

Друга, вул.. Ленінградська,165 належить гр.. О. на підставі Договору про 

надання в безстрокове користування земельною ділянкою під забудову 

житлового будинку, посвідченого державним нотаріусом Знам’янської 

міської державної нотаріальної контори Кіровоградської області 

04.07.1978 р. №1941. Технічна документація відсутня, нерухоме майно 

не прийнято в експлуатацію, право власності не зареєстровано. 

12 Карнаух Ольга 

Миколаївна 

Щодо надання інформації про 

власника земельної ділянки за 

адресою: смт. Знам’янка Друга, вул.. 

14.12.15 23.12.15 А.Грицюк Відповідь від 15.12.2015 року: станом на 31.12.2012 року деражвний акт 

на земельну ділянку розташовану за адресою: смт. Знам’янка Друга, вул. 

Ленінградська,165 не видавався. 



Ленінградська,165 та чи 

виготовлявся державний акт на 

право власності на дану земельну 

ділянку. 

13 Тишкевич 

Наталя 

Миколаївна 

Щодо підготовки інформаційних 

матеріалів по питанням 

використання коштів міського 

бюджету 

14.12.15 23.12.15 Т.Іваськів 

Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

Відповіді від 22.12.15 №01-26/234/1- інформація фінансового управління  

та від 28.12.15 №01-26/242/1  - інформація головних розпорядників 

бюджетних коштів по п.7 депутатського звернення (виконання міських 

програм станом на 15.12.15) 

14 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо включення до порядку 

денного чергової сесії міської ради 

25.12.15 шести запропонованих 

проектів рішень 

15.12.15 24.12.15 Ю.Данільченко 

Н.Брунцвік 

Відповідь від 17.12.15 №01-26/230/1: 16.12.15 проекти рішень направлені 

на електронні адреси 14 депутатів міської ради для розгляду. 

Враховуючи той факт, що розпорядження міського голови на момент 

звернення щодо скликання чергової сесії міської ради було оприлюднено 

із зазначенням питань, запропоновано внести дані проекти рішень під 

час розгляду на депутатських комісіях. 

15 Ратушна Ірина 

Олександрівна 

Щодо включення до міського 

бюджету на 2016 рік та 

передбачення фінансування 

освітлення, ремонту доріг та 

тротуарів, каналізаційних мереж 

підвального приміщення та 

внутрішньо-дворових 

каналізаційних мереж (відповідно до 

переліку у зверненні), а також 

реконструкції басейну на території 

ЗШ №3 

15.12.15 24.12.15 Л.Лаптєва 

Л.Грекова 

Відповідь виконавчого комітету міської ради від 30.12.15 №01-26/264/2. 

Перелік об’єктів, на яких доцільно виконати ремонтні роботи буде 

сфоромваний УМА та ЖКГ в межах фактичних призначень коштів, 

визначених рішенням міської ради про міський бюджет на 2016 рік. 

Щодо каналізаційних мереж житлового будинку №109 по вул. Калініна, 

за інформацією директора ЗВКГ О.Рябова, каналізаційний трубопровід у 

підвальному приміщенні знаходиться на балансі ОСББ «Зодіак-

Знам’янка». Тому питання ремонту каналізаційних мереж у підвальному 

приміщенні вирішується співвласниками об’єднання. Щодо дворовіого 

каналізаційного трубопроводу, при будівництві даного житлового 

будинку та прокладанні дворового каналізаційного трубопроводу було 

порушено вимоги технічної документації, а саме: п.8.5.1 ДБН В.2.2-

75:2013 «Каналізація зовнішні мережі та споруди», відповідно до якого 

найменші уклони самопливних трубопроводів і каналів слід приймати 

залежно від допустимих мінімальних швидкостей руху стічних вод при 

найбільшому розрахунковому наповнення труб і каналів. Найменші 

уклони самопливних трубопроводів для всіх систем каналізації 

рекомендується приймати для труб діаметрами: 150 мм-0,008, 200мм-

0,007. На даний час каналізаційнасистема за адресою: вул. Калініна,109, 

знаходиться у задовільному стані. Відповідь відділу освіти від 22.12.15 

№01-20/1929. Приміщення басейну ЗШ №3 було перебудоване т 

апристосоване з приміщення теплиці у 1986 році господарчим способом. 

До 12 лютого 2010 року басейн працював, але під час сильного снігопаду 

дах будівлі не витримав великого шару снігу та обвалився. Про 

аварійний стан свідчить висновок інституту ПрАТ «Міськбудпроект» у 

2010 році, в якому будівля басейну класифікується як аварійна (категорія 

4). Згідно рішення міської ради від 27.06.14 №1400 «Про надання 



дозволу міському відділу освіти на списання будівлі бесейну ЗШ І-ІІІ 

ступенів №3» КП «ЗЖЕК №1» (нач. Е.Дегтяр) зобов’язано здійснити 

розбирання будівлі басейну та дозволено використати у господарських 

потребах матеріали після розбирання. Станом на 22.12.2015 року 

будівлю басейну майже розібрано, залишки стін огороджені. Залишки 

стін потребують негайного огородження оскільки становлять 

потенційну загрозу безпеці життя та здоров’я учнів та педагогічних 

працівників закладу. 

16 Ратушна Ірина 

Олександрівна 

Щодо передбачення можливості 

встановлення енергозберігаючих 

вікон у молодших групах ДНЗ №8 

«Світлячок» (І поверх) 

 18.12.15 27.12.15 Л.Грекова Відповідь відділу освіти від 04.01.16 №01-20/5. У ДНЗ №8 «Світлячок» 

встановлено 26 енергозберігаючих вікон у 2-х групах. У 2016 році 

планується встановлення енергозберігаючих вікон ще у 2-х групах, та 

облаштування квартирок для провітрювання на вже встановлених вікнах. 

В подальшому, при належному фінансуванні, буде вирішено питання 

заміни всіх вікон ДНЗ №8, що передбачено рішенням четвертої сесії 

ЗМР сьомого скликання від 25.12.2015 року №53 «Про затвердження 

Міської цільової комплексної програми розвитку закладів освіти міста на 

2016-2018 роки». 

17 Тітарєв Олег 

Борисович 

Щодо створення експертної комісії 

по обстеженню дорожнього 

покриття вулиці Пролетарської (між 

вул. Жовтнева і вул. Чайковського) і 

включення до плану робіт 

21.12.15 30.12.15 Л.Лаптєва Відповідь від 30.12.15 №01-26/254/2. Роботи по поточному ремонту вул. 

Пролетарської від вул. Жовтневої до вул. Чайковського будуть включені 

до орієнтовного переліку об’єктів дорожньо-мостового господарства, на 

яких у 2016 році доцільно провести ремонтні роботи. Перелік буде 

сформований управлінням МА та ЖКГ в межах фактичних призначень 

коштів, визначених рішенням міської ради про міський бюджет на 2016 

рік. (Включено в план заходів щодо проведення ремонтних робіт на 

дорогах комунальної власності міста Знам’янка в 2016 році) - виконано 

18 Тітарєв Олег 

Борисович 

Щодо створення експертної комісії 

по обстеженню житлового будинку 

№5 по вул. Чайковського, 

відповідно до висновків обстеження 

і коштів міського бюджету 

розрахувати кошторисну 

документацію, виконати ремонт 

будинку 

 24.12.15 02.01.16 Л.Лаптєва Відповідь від 31.12.15 №01-26/250/2. З метою обстеження ж/б №5 по 

вулиці Чайковського, розпорядженням заступника міського голови від 

23.09.15 №120, створену відповідну комісію. Комісійне обстеження 

стану вищезазначеного будинку відбулося 29.09.15 за участю начальника 

УМА та ЖКГ Л.Лаптєвої, керівника КП «ЗЖЕК №1» Дегтяря Е.Г., 

майстра виробничої дільниці КП «ЗЖЕК №1» Л.Чохляд, головного 

спеціаліста УМА та ЖКГ К.Коваль та мешканців будинку. В ході 

обстеження виявлено, що внаслідок довготривалої експлуатації будинку 

без проведення капітального/поточного ремонтц – покрівля, вимощення 

та система водоканалізаційної мережі знаходяться у незадовільному 

стані. Комісія вважає за доцільне, з метою вжиття подальших заходів, 

проведення експертно-технічної оцінки стану житлового будинку №5 по 

вул. Чайковського. Певний окремий вид робіт по капітальному ремонту 

житлового будинку №5 по вулиці Чайковського буде включено 

доорієнтовного переліку об’єктів, наяких у 2016 році доцільно провести 

ремонтні роботи. Перелік об’єктів, на яких доцільно виконати ремонтні 

роботи буде сформований УМА та ЖКГ в межах фактичних призначень 



коштів, визначених рішенням міської ради про міський бюджет на 2016 

рік.  Заборгованість мешканців будинку станом на 01.01.16 року складає 

8353.75 грн. (при місячному нарахуванні 714.77 грн.). Запропоновано 

одне із законних вирішень всіх питань – створення ОСББ - не виконано 

19 Тітарєв Олег 

Борисович 

Щодо створення експертної комісії 

по обстеженню житлового будинку 

№32 по вул. Чайковського, 

відповідно до висновків обстеження 

і коштів міського бюджету 

розрахувати кошторисну 

документацію, виконати ремонт 

будинку 

 24.12.15 02.01.16 Л.Лаптєва Відповідь від 31.12.15 №01-26/251/2. Роботи по капітальному ремонту 

будинку будуть включені до орієнтовного переліку об’єктів ЖКГ, на 

яких у 2016 році доцільно провести ремонтні роботи. Перелік буде 

сформований УМА та ЖКГ в межах фактичних призначень коштів, 

визначених рішенням міської ради про міський бюджет на 2016 рік. 

Заборгованість мешканців будинку станом на 01.01.16 року складає 

2552,65 грн. (при місячному нарахуванні 1961,86 грн.). Запропоновано 

одне із законних вирішень всіх питань – створення ОСББ. (поточний 

ремонт покрівлі із азбестоцементних листів включено в план заходів 

щодо проведення робіт з капітального ремонту житлового фонду в м. 

Знам’янка в 2016 році)- не виконано 

20 Клименко 

Наталя 

Миколаївна 

Щодо неналежного санітарного 

стану, захаращення молодими 

деревами та кущами, сміттям на 

території недобудованого 

багатоквартирного будинку, який 

знаходиться по пров. Толстого  

 25.12.15 03.01.16 Л.Лаптєва Відповідь від 05.01.16 №01-26/18/1. Головним спеціалістом з питань 

екології та благоустрою В.Лобовим, в 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 

державних будівельних норм, було притягнуто директора  управління до 

адміністративної відповідальності за ст..152 КУ п АП і накладено штраф 

в сумі 1700 грн. Після звернення директора 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. Відділ земельних питань повідомляє, що дана 

земельна ділянка надана  КРУДСФУ «Державний фонд сприяння 

молодіжного житлового будівництва» в оренду терміном до 01.12.2013 

року, після закінчення строку дії оренди землі  та на виконання 

протокольного доручення міського голови від 10.01.2014 року «Про 

проведення звірки з ОДПІ нарахувань орендної плати за земельні 

ділянки» відділ земельних питань Знам’янської міської ради листом від 

25.02.2014 року №7 надав юридичному відділу виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради дані для направлення претензійних листів на 

адресу орендарів земельних ділянок. Директору управління направлено 

листа та припис з вимогою  привести вищевказану ділянку до належного 

стану, а саме: вирубати чагарники на прилеглій території та вивезти 



сміття з настанням належних погодних умов. (Виконано) 

21 Клименко 

Наталя 

Миколаївна 

Щодо неналежного стану доріг на 

вулицях Тінистій та Трояндовій та 

необхідності здійснення їх 

грейдерування та засипки щебенем; 

щодо неналежного стану 

асфальтного покриття вулиці 

Енергетиків та необхідності 

проведення його поточного ремонту  

 25.12.15 03.01.16 Л.Лаптєва Відповідь від 24.01.16 №01-26/32/1. Після завершення осінньо-зимового 

періоду, міська комісія з питань безпеки дорожнього руху проводить 

весняний комісійний огляд доріг комунальної власності. У ході роботи 

комісії складаються дефектні акти стану доріг. Територією м.Знам’янка 

проходить автомобільна дорога загального користування М-04 

Знам’янка-Луганськ-Ізварине 0+000-6+760- ділянка дороги комунальної 

власності, яка суміщається з вул. Чорноліською, вул. Жовтневою та 

вул.Фрунзе. Тому першочергово забезпечується ремонт та утримання 

даної ділянки дороги міста та доріг, якими рухається міський автобусний 

транспорт. Враховуючи вищезазначене, виходячи з можливостей 

міського бюджету, беручи до уваги вартість, буде прийнято рішення про 

вид ремонту та обсяги робіт. (Не виконано). 

22 Клименко 

Наталя 

Миколаївна 

Щодо відсутності освітлення 

тротуарів і доріг на вулицях 

Тінистій, Трояндовій, Каштановій, 

Енергетиків, Фрунзе (від №91 до 

№99) та необхідності проведення 

робіт з їх освітлення у нічний та 

вечірній час 

25.12.15 03.01.16 Л.Лаптєва Відповідь від 06.01.2016 №01-26/29/1. Керівнику КП «ЗЖЕК №1» 

Е.Дегтярю дано доручення обрахувати орієнтовну вартість робіт по 

улаштуванню зовнішнього освітлення тротуару по вул. Фрунзе між 

житловими будинками №91 та №99 по вул. Фрунзе. Беручи до уваги 

вартість та обсяги ремонтних робіт, в межах міського бюджету та 2016 

рік буде розглянуто можливість їх виконання. Щодо відновлення 

зовнішнього освітлення вулиці Тінистої, Трояндової, Каштанової, 

комунальним підприємством «ЗЖЕК №1» визначено необхідну кількість 

матеріалів. Депутату запропновано долучитись до обговорення питання 

щодо участі мешканців у співфінансуванні.Одним із варіантів вирішення 

питання, піднятого у зверненні  - участь мешканців вищевказаних 

вулиць у щорічному огляді-конкурсі у номінації «Краща вулиця». 

Переможці за І, ІІ та ІІІ місця отримують сертифікати на виконання 

будь-яких ремонтних робіт. Подібний досвід мають мешканці вулиць: 

Перемоги, Гоголя, Черняхівського, Ватутіна. (включено в план заходів 

щодо проведення капітального та поточного ремонтів мереж 

зовнішнього освітлення м. Знам’янка в 2016 році) – не виконано.  

23 Клименко 

Наталя 

Миколаївна 

Щодо здійснення робіт по 

асфальтуванню пішохідної доріжки 

(тротуару) від житлового будинку 

№91 до №99 по вулиці Фрунзе  

25.12.15 03.01.16 Л.Лаптєва Відповідь від 26.12.15 №01-26/272/1. З настанням сприятливих погодних 

умов, буде проведено обстеження ділянки тротуару між житловими 

будинками №91 та №99 по вул.. Фрунзе та визначено вартість ремонтних 

робіт. Беручи до уваги вартість та обсяги ремонтних робіт, в межах 

міського бюджету буде розглянуто можливість їх виконання. – (не 

виконано) 

24 Клименко 

Наталя 

Миколаївна 

З приводу проведення 

асфальтування автомобільної дороги 

по провулку Толстого від будинку 

№91 по вулиці Фрунзе до вулиці 

Маяковського, а також 

асфальтування автомобільної дороги 

25.12.15 03.01.16 Л.Лаптєва Відповідь від 06.01.16 №01-26/28/1. Після завершення осінньо-зимового 

періоду, міська комісія з питань БДР проводить весняний комісійний 

огляд доріг комунальної власності. У ході роботи комісії складаються 

дефектні акти стану доріг. Територією м.Знам’янка проходить 

автомобільна дорога загального користування М-04 Знам’янка-Луганськ 

–Ізварине 0+000-6+760 – ділянка комунальної власності, яка суміщається 



по вулиці Маяковського, від 

провулку Толстого до будинку №42 

по вулиці Маяковського 

з вул. Чорноліською, вул. Жовтневою та вул. Фрунзе. Тому 

першочергово забезпечується ремонт та утримання даної ділянки дорогт 

міста та доріг, якими рухеється міський автобусний транспорт. 

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги вартість та обсяги 

ремонтних робіт по ремонту дорожнього покриття (асфальтуванню) 

частини провулку Толстого від будинку №91 по вул. Фрунзе до вул. 

Маяковського та частини вул. Маяковського від провулку Толстого до 

будинку №42 по вул. Маяковського, в межах міського бюджету буде 

розглянуто можливість можливість їх виконання. (не виконано). 

25 Клименко 

Наталя 

Миколаївна 

З приводу проведення 

асфальтування прибудинкових 

територій житлових будинків №40 

по вул.. Маяковського та №12/36 по 

провулку Толстого 

25.12.15 03.01.16 Л.Лаптєва Відповідь від 26.12.15 №01-26/273/1. З настанням сприятливих погодних 

умов, буде проведено обстеження прибудинкових територій житлових 

будинків №40 по вул. Маяковського і №12/36 по пров. Толстого та 

визначено вартість ремонтних робіт. Беручи до уваги вартість та обсяги 

ремонтних робіт, в межах міського бюджету буде розглянуто можливість 

їх виконання. – (не виконано). 

26 Клименко 

Наталя 

Миколаївна 

З приводу проведення капітального 

ремонту (реконструкції) покрівлі, 

яка знаходиться у аварійному стані, 

житлового будинку №12/36 по 

провулку Толстого 

25.12.15 03.01.16 Л.Лаптєва Відповідь від 31.12.15 №01-26/249/2. Житловий будинок №12/36 по 

пров. Толстого 1990 року забудови. Згідно правил утримання жилих 

будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом 

Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства від 17.05.2005 року №75, орієнтовна тривалість 

експлуатації покрівлі з азбестоцементних листів до капітального 

ремонту (заміни) 30 років,  дерев’яних  крокв та обрешіток - 50 років. 

Оскільки, термін експлуатації покрівлі не вийшов, то використати 

бюджетні кошти на зазначені цілі не можливо. З 2007 року мешканці 

житлового будинку №12/36 по пров. Толстого відмовились від послуги 

«поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем, 

технічних пристроїв та елементів зовнішнього благоустрою», яка є 

складовою частиною тарифу на утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій (зазначений вид послуг квартиронаймачам 

даного будинку не надавався і плата  не нараховувалась). Оскільки, 

поточний ремонт покрівлі у даному будинку не виконувався вчасно, це 

призвело до часткового затікання талих та дощових вод на 

конструктивні елементи покрівлі. Так як житловий будинок №12/36 по 

пров. Толстого зареєстрований з 08.07.2011 року як ОСББ "Толстого", 

згідно ст.7 п.2 Закону України  «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 року №417-VIII 

– співвласники зобов’язані забезпечувати технічне обслуговування та у 

разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту 

спільного майна багатоквартирного будинку. Також, згідно ст.12 

вищезазначеного Закону, всі витрати на поточний та капітальний ремонт 

розподіляються між власниками квартир. Тобто, даним Законом змінено 

певний порядок проведення капітального ремонту, який був в минулій 



редакції Закону України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку». Адже раніше, відповідно до ст.24 Закону 

України «Про ОСББ», яку виключено, колишній власник будинку 

(попередній балансоутримувач або міська влада) зобов’язаний прийняти 

участь у першому, після прийому будинку у власність ОСББ, 

капітальному ремонті. На даний  час, згідно внесених змін до Закону 

України «Про ОСББ» (зміни 14.05.2015 року), ремонти у 

багатоповерхових будинках, які є у власності ОСББ, проводяться 

виключно силами власників будинку та за їх кошти.Надано роз’яснення, 

що видатки здійснюються відповідно до ст.8 Бюджетного кодексу 

України по кодам класифікації: 100102 – капітальний ремонт 

житлового фонду місцевих органів влади та 100106 – капітальний 

ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, згідно Наказу «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 

року №11,  затвердженого Міністерством Фінансів України. Тому, для 

можливості взяти участь у проведені капітального ремонту 

багатоквартирного будинку органам місцевої влади, відповідно до ст. 21 

Закону України «Про ОСББ» (зміни 14.05.2015 року) «Кошти 

об’єднання складаються з: …коштів державного та/або місцевого 

бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для 

утримання, реконструкції, проведення поточного і капітального 

ремонтів, технічного переоснащення багатоповерхового будинку…», 

необхідно привести у відповідність юридичні документи  Вашого 

об’єднання (прийняти  будинок у власність ОСББ «Толстого»). У 2015 

році проект «Капітальний ремонт покрівлі на житловому будинку по 

пров. Толстого 12/36 в м. Знам’янка Кіровоградської області» було 

надано до переліку інвестиційних програм та проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізуватись за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку та підтримано Кіровоградською ОДА (копія 

додається). – не виконано 

27 Озеряний 

Віктор 

Анатолійович 

Щодо  втручання в ситуацію, яка 

склалася навколо земельної ділянки 

по вул.. Фрунзе (між 

вул..Енергетиків та гаражно-

будівельним кооперативом « 

Чайка»): про встановлення 

законності дій посадових осіб 

Знам’янської РДА та скасування 

розпорядження голови РДА про 

надання дозволу на виготовлення 

документів із землеустрою для 

розташування гаражно-будівельного 

кооперативу на землях Дмитрівської 

 25.12.15 03.01.16 Ю.Данільченко Відповідь від 28.01.16 301-26/27/1. Надано копії розпорядження голови 

Знам’янської РДА від 19 січня 2015 року №13-р та графічні матеріали, 

які були надані на запит про публічну інформацію. 



сільської ради, враховуючи що дана 

земельна ділянка відноситься до 

земель Знам’янської міської ради 

28 Тітарєв Олег 

Борисович 

Щодо створення експертної комісії 

по обстеженню будівлі дитячого 

садочка №6 «Сонечко». Відповідно 

до висновків обстеження і коштів 

міського бюджету прошу провести 

заміну вікон і монтаж коробів 

водовідведення 

 28.12.15 06.01.16 Л.Грекова Відповідь від 04.01.16 №01-26/2/2. Відділом освіти ВКЗМР замовлено 

виготовлення ПКД на капітальний ремонт будівлі ДНЗ №6 «Сонечко», 

вартість виконання робіт по проекту – 7494,618 тис.грн., в якому 

передбачено комплексний капітальний ремонт всього приміщення, в 

тому числі заміна вікон. Виконання проекту капітального ремонту 

будівлі внесено до Стратегії економічного і соціального розвитку 

Кіровоградської області на 2013-2020 роки по галузі «ОСВІТА» на 2016 

рік. В липні 2015 року комітетом з конкусрних торгів відділу освіти 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради проведено тендер на 

виконання робіт по даному проекту, визначено переможця. При умові 

фінансування з державного бюджету на 2016 рік, можливе проведення 

часткового капітального ремонту по заміні вікон та монтажу коробів 

водовідведення. Згідно затвердженого кошторису на 2016 рік 

заплановано замінену вікон на енергозберігаючі та ремонт системи 

теплопостачання. 

29 Бойко Світлана 

Василівна 

Щодо розгляду можливості 

встановлення сміттєвого майданчика 

по вулиці Маяковського (приватний 

сектор) та включити це питання до 

програми благоустрою міста на 2016 

рік. Встановити термін виконання 

заходів до лютого 2016 року.  

28.12.15 06.01.16 Л.Лаптєва Відповідь від 06.01.16 №01-26/10/1. Для вирішення питання необхідно 

зібрати колективні підписи мешканців вул.. Маяковського та 

запропонувати схему розміщення сміттєвого майданчику. Дано 

доручення Керівнику КП «ЗЖЕК №1» Е.Дегтярю запропонувати шляхи 

вирішення даного питання, головному спеціалісту відділу архітектури та 

містобудування О.Мостовому розробити схему даного сміттєвого 

майданчику та погодити зі Знам’янською СЕС, а головному спеціалісту з 

питань екології та благоустрою В.Лобову протягом поточного року 

постійно контролювати стан сміттєвого майданчику по вул.. Київській та 

по вул.. Фрунзе,81. Питання знаходиться на контролі УМА та ЖКГ– не 

виконано. 

30 Бойко Світлана 

Василівна 

Щодо включення до програми 

ремонту житлового фонду міста на 

2016 рік: ремонт відмостки під’їздів 

3,4 будинку №38 по вулиці 

Маяковського. Звернення  

розглянути до прийняття міського 

бюджету на 2016 рік та встановити 

термін виконання заходів до квітня-

травня 2016 року 

 28.12.15 06.01.16 Л.Лаптєва Відповідь від 11.01.16 №01-26/15/1. Всі пропозиції розглянуті. Об’єкти 

житлового фонду, на яких доцільно виконати ремонтні роботи в 2016 

році будуть визначені, виходячи з обсягів коштів, передбачених міським 

бюджетом на 2016 рік після його затвердження. Пропозиція щодо 

законного вирішення всіх комунальних питань – створення ОСББ. 

Додатково – відповідно до п.5 ст.27 ЗУ «про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку», у разі якщо протягом 

одного року з дати набрання чинності цим Законом співвласники 

багатоквартирного будинку, в якому не створено ОСББ, не прийняли 

рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління 

таким будинком здійснюється управителем, який призначається на 

конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої 

розташований багатоквартирний будинок. Цей закон набрав чинності з 



01.07.2015 року. Заборгованість мешканців будинку на 01.01.16- 7924,80 

грн., при місячному нарахуванні 4926,56 грн. – не виконано. 

31 Бойко Світлана 

Василівна 

Щодо включення до програми 

благоустрою міста на 2016 рік 

питання відновлення 

прибудинкового освітлення між 

будинками №№83,79 по вул.. 

Фрунзе та від №22 до №23 по вул.. 

Київська. Звернення розглянути до 

прийняття міського бюджету на 

2016 рік та встановити термін 

виконання заходів до серпня 2016 

року 

28.12.15 06.01.16 Л.Лаптєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь від 08.01.16 №01-26/83/1/. За інформацією керівника КП 

«ЗЖЕК №1» Дегтяря Е.Г., орієнтовна вартість робіт по встановленню 

додаткового зовнішнього освітлення між будинками №№ 83-79 по вул. 

Фрунзе та №№22-23 по вул. Київській складає 16844 грн. Пропозиції 

щодо зовнішнього освітлення по вул. Фрунзе та вул. Київській будуть 

включені до орієнтовного переліку об’єктів зовнішнього освітлення, на 

яких у 2016 році доцільно провести ремонтні роботи. Перелік об’єктів 

буде сформований в межах фактичних призначень коштів, визначених 

рішенням міської ради про бюджет на 2016 рік та норм чинного 

законодавства– не виконано 

32 Бойко Світлана 

Василівна 

Щодо включення до програми 

благоустрою міста на 2016 рік 

питання: грейдерування та відсипка 

щебеневою сумішшю вул.. Київської 

(від пров. Дзержинського до 

приміщення ТСОУ за адресою: 

вулиці Київська,23. Звернення 

розглянути до прийняття міського 

бюджету на 2016 рік та встановити 

термін виконання заходів до квітня 

2016 року 

28.12.15 06.01.16 Л.Лаптєва Відповідь від 04.01.16 №01-26/3/2. Серед заходів Міської комплексної 

програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки 

дорожнього руху у м.Знам’янка на 2014-2016 роки є наступні пункти: 

«Виправлення профілю основ, ремонт основ доріг, встановлення 

дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки», «поточний ремонт 

вулиць та доріг комунальної власності». Таким чином, запропоновані 

роботи можуть бути виконані у 2016 році  в рамках даної Програми при 

наявності фінансування. Об’єкти ремонту будуть сформовані УМА та 

ЖКГ, враховуючи бюджетні призначення, а також депутатські 

звернення, запити та звернення громадян міста. – не виконано. 

33 Бойко Світлана 

Василівна 

Щодо включення до програми 

ремонту житлового фонду міста на 

2016 рік: утеплення вікон або заміну 

на металопластикові в будинку №81 

по вулиці Фрунзе (чотири під’їзди). 

Звернення  розглянути до прийняття 

міського бюджету на 2016 рік та 

встановити термін виконання 

заходів до січня 2016 року 

28.12.15 06.01.16 Л.Лаптєва Відповідь від 11.01.16 №01-26/16/1. Всі пропозиції розглянуті. Об’єкти 

житлового фонду, на яких доцільно виконати ремонтні роботи в 2016 

році будуть визначені, виходячи з обсягів коштів, передбачених міським 

бюджетом на 2016 рік після його затвердження. Пропозиція щодо 

законного вирішення всіх комунальних питань – створення ОСББ. 

Додатково – відповідно до п.5 ст.27 ЗУ «про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку», у разі якщо протягом 

одного року з дати набрання чинності цим Законом співвласники 

багатоквартирного будинку, в якому не створено ОСББ, не прийняли 

рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління 

таким будинком здійснюється управителем, який призначається на 

конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої 

розташований багатоквартирний будинок. Цей закон набрав чинності з 

01.07.2015 року. Заборгованість мешканців будинку на 01.01.16- 8786,07 

грн., при місячному нарахуванні 2661,41 грн. – не виконано. 

34 Бойко Світлана 

Василівна 

Щодо включення до програми 

ремонту житлового фонду міста на 

2016 рік: капітальний ремонт 

28.12.15 06.01.16 Л.Лаптєва Відповідь від 11.01.16 №01-26/14/1. Всі пропозиції розглянуті. Об’єкти 

житлового фонду, на яких доцільно виконати ремонтні роботи в 2016 

році будуть визначені, виходячи з обсягів коштів, передбачених міським 



покрівлі (пелени) будинку №32 по 

вул.. Київська; ремонт відмостки 

під’їздів 3,4 будинку №32 по вул.. 

Київська; поточний ремонт фасаду 

будинку №32 по вулиці Київська. 

Звернення  розглянути до прийняття 

міського бюджету на 2016 рік та 

встановити термін виконання 

заходів до квітня-травня 2016 року 

бюджетом на 2016 рік після його затвердження. Пропозиція щодо 

законного вирішення всіх комунальних питань – створення ОСББ. 

Додатково – відповідно до п.5 ст.27 ЗУ «про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку», у разі якщо протягом 

одного року з дати набрання чинності цим Законом співвласники 

багатоквартирного будинку, в якому не створено ОСББ, не прийняли 

рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління 

таким будинком здійснюється управителем, який призначається на 

конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої 

розташований багатоквартирний будинок. Цей закон набрав чинності з 

01.07.2015 року. – не виконано. 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, імя 

по батькові 

депутата 

Зміст запиту Дата 

звернен

ня 

Термін 

вико 

нання 

Відповідальни

й виконавець 

Результати вирішення  

1 3 4 5 6 7 8 

   січень    

35 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо кількості договорів оренди 

земельних ділянок міста 

04.01.16 13.01.16 Грицюк А.А. Відповідь від 11.01.16 №01-26/8/1. Надана інформація у вигляді 

таблиці на першу частину запитання. У відділі земельних питань 

станом на 11.01.16 року знаходяться документи на 4 земельні ділянки, 

які надано в оренду рішенням міської ради від 25.12.2015 року. 

36 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації щодо 

статусу земельної ділянки, яка 

знаходиться перед магазином 

«Катерина», починаючи від вулиці 

Володарського до вудиці Матросова 

04.01.16 13.01.16 Грицюк А.А. Відповідь від 11.01.16№01-26/9/1.  Надана відповідь у вигляді 

графічних матеріалів та таблиці. 

37 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Пронадання інформації щодо 

надходження скарг або звернень 

щодо торгівлі в центрі міста 

Знам’янка, навпроти магазину 

«Катерина», звернення ОМС чи його 

структурних підрозділів, а також 

інших установ та організацій, щодо 

усунення незаконної торгівлі 

04.01.16 13.01.16 Бензар А.В. Надана відповідь від 14.01.16 №474/01/115-16. Протягом 2015 року до 

Знам’янського ВП ГУНП в області письмових звернень або скарг щодо 

торгівлі в центрі м.Знам’янка навпроти магазину «Катерина» не 

надходило. Працівниками Знам’янського ВП ГУНП в області, протягом 

минулого року, неодноразово проводилася роз’яснювальна робота 

особам, які здійснюють торгівлю за межами ринку біля магазину 

«Катерина» щодо неприпустимості здійснення даної торгівлі. 

38 Тітарєв Олег 

Борисович 

Щодо розгляду можливості 

виділення земельної ділянки для 

ведення домашнього господарства 

(город) вдові ветерана МВС і 

ліквідатора аварії на ЧАЕС гр. 

Огіренко Н.Г. 

 05.01.16 14.01.16 Грицюк А.А. Відповідь від 11.02.16 №01-26/61/1. Земельні ділянки, зазначені у 

зверненні, знаходяться у приватній власності. Заявниці запропоновано 

звернутися до відділу земельних питань та голови городнього 

товриства з якою питання отримання городу вирішено.  

39 Тітарєв Олег 

Борисович 

Щодо створення експертної комісії 

по обстеженню вул. Мусоргського. 

05.01.16 14.01.16 Лаптєва Л.О. Відповідь від 15.01.16 №01-26/39/1. За інформацією керівника КП 

«ЗЖЕК №1» Дегтяря Е.Г.(лист від 18.01.2016 року 317), роботи по 



Відповідно до висновків обстеження 

і коштів міського бюджету прошу 

закінчити ремонт зовнішнього 

освітлення по вул. Мусоргського, а 

також ремонт дороги 

відновленню зовнішнього освітлення по вул. Мусоргського 

виконано15.01.2016 року. Після завершення осінньо-зимового періоду, 

міська комісія з питань безпеки дорожнього руху проводить весняний 

комісійний огляд доріг комунальної власності. Враховуючи пропозиції, 

викладені у зверненні, з настанням сприятливих погодних умов, 

депутата буде запрошено взяти участь у комісійному огляді 

дорожнього покриття та мереж зовнішнього освітлення по вул. 

Мусоргського– не виконано 

40 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації: щодо 

відповідіності генеральному плану 

міста, нормам та правилам 

архітектури та містобудвання, 

розташування ринку в центрі 

м.Знам’янка, перед магазином 

«Катерина»; у разі невідповідності 

генеральному плану міста, чи 

нормам та правилам архітектури та 

містобудвання, розташування ринку 

в вище згаданому місці, які були 

проведені заходи відділом 

архітектури та містобудування щодо 

нього за 2010-2015 р.р. 

05.01.16 14.01.16 Заруцький А.А. 

 

Відповідь відділу архітектури та містобудвання УМА та ЖКГ від 

15.01.2016 №1. Земельна ділянка ЗМКП «Ринокторгсервіс», яка 

знаходиться по вул. Матросова у м.Знам’янка, відповідно до 

генерального плану та плану зонування міста Знам’янка, 

Кіровоградської області відноситься до торгівельної зони Г-6 

Виконано. 

41 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Пронадання інформації: щодо 

наявності чи відсутності скарг та 

звернень щодо порушення норм та 

правил благоустрою, пов’язаних з 

ринком в центрі м. Знам’янка, перед 

магазином «Катерина»; 

відповідності нормам та правилам 

благоустрою міста, розташування 

ринку у вищезгаданому місці; в разі 

невідповідності нормам та правилам 

благоустрою міста розташування 

ринку у вищезазначеному місці, які 

були проведені заходи щодо нього, а 

також яка кількість складених актів 

про адміністративні 

правовпорушення за 2010-2015 р.р. 

 05.01.16 14.01.16 Лобов В.Б. 

 

Відповідь від 15.01.16 №01-26/17/1. В місті немає спеціалізованої 

інспекції з благоустрою, а В.Лобов є головним спеціалістом з питань 

екології та благоустрою; питання торгівлі не відноситься до його 

компетенції. За період роботи з 2011-2015 років головним спеціалістом 

з питань екології та благоустрою проведено 298 рейдів по перевірці 

дотримання Правил благоустрою, порушникам вручено 2349 приписів, 

складено 44 адміністративних протоколи. Виконано. 

42 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації щодо: 1) 

скарг та звернень щодо порушення 

ветеринарно-санітарних норма та 

положень при здійсненні торгівлі в 

05.01.16 15.01.16 Хуторний О.М. Відповідь від 11.01.16 №3. 1) – скарг не надходило; 2) контроль не 

здійснювавася у зв’язку з відсутністю підстав і повноважень;3) відбір 

зразків проводиться за місцем розміщення державної лабораторії 

ветеринарно-санітарної експертизи на ринку і тільки на продукцію що 



центрі міста Знам’янка, перед 

магазином «Катерина»;2) чи 

здійснювався ветеринарно-

санітарний контроль за дотриманням 

суб’єктами господарювання 

ветеринарно-санітарних вимог, 

правил та заходів при реалізації 

продукції тваринного походження у 

вищезгаданому місці; 3) чи 

здійснювався відбір зразків 

продукції для проведення 

ветеринарно-санітарних досліджень 

у державних лабораторіях 

ветеринарної медицини з метою 

оцінки безпеки та якості продукції; 

4) чи видавалися дозвіли на 

торгівлю рибними, м’ясними та 

іншими продуктами харчування 

тваринного походження для торгівлі 

в вищезагаданому місці; 5) чи 

витримуються санітарно-

ветеринарні норми та правила при 

здійсненні торгівлі в 

вищезазначеному місці; 6) в разі 

недотримання санітарно-

ветеринарних норм та правил 

торгівлі в вищезгаданому місці, яка 

була кількість складаених актів про 

адміністративні правопорушення за 

2010-2015 р.р. 

реалізується на цьому ринку, В місцях стихійної торгівлі заходи не 

проводяться; 4) дозволи не видавались;5) ветеринарно-санітарні норми 

не передбачені для торгівлі, що здійснюється у невстановлених місцях; 

6) акти адміністративного впливу невидавались. У відповідності зі 

ст.255 КупАП право застосовувати заходи до порушників надано 

посадовим особам МВС. 

43 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації: щодо 

відповідності правилам, нормам та 

стандартам безпеки дорожнього 

руху розташований ринок в 

м.Знам’янці по вулиці Жовтневій, 

перед магазином «Катерина» від 

перехрестя вулиць Жовтнева та 

Матросова до перехрестя вулиць 

Жовтнева та Володарського 

05.01.16 14.01.16 Бензар А.В. Відповідь від 14.03.2016р. №3264/01/11Г-16  - для отримання 

інформації запропоновано звернутися до архівного відділу 

Знам’янської міської ради або керівництва ринку «Залізничник» для 

отримання проекутної документації щодо відведення земель 

комунальної власності в оренду 

44 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації щодо 

продажу квитків за торгові місця, 

поза межами спеціально 

05.01.16 14.01.16 Савельєв І.М. Відповідь від 15.01.2016 року №2 – ЗМКП «Ринокторгсервіс» не 

здійснює продаж квитків за торові місця поза межами спеціально 

визначеного місця для торгівлі. Для відповіді на друге питання – є 



визначеного місця для торгівлі; чи 

зверталося керівництво ринку до 

ОМС м.Знам’янки, їх структурних 

підрозділів, інших установ з приводу 

торгівлі поряд з ринком, з 

проханням забезпечити перенесення 

торгівлі в межі ринку. Якщо так, то 

до яких установ зверталися? 

потреба у роз’ясненні, яку саме територію «поряд з ринком» мали на 

увазі. 

45 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації: 1) чи були 

скарги або звернення щодо 

порушення санітарних норм та 

правил торгівлі в центрі міста 

Знам’янка, перед магазином 

«Катерина»; 2) чи видавалися 

дозволи на торгівлю продуктами 

харчування для торгівлі в 

вищезгаданому місці;3) чи 

витримуються санітарні норми та 

правила при здійсненні торгівлі у 

вищезазначеному місці; 4) у разі 

недотримання санітарних норм т 

аправил торгівлі у вищезгаданому 

місці, яка була кількість складених 

актів про адміністративні 

правопорушення за 2010-2015 р.р. 

05.01.16 14.01.16 Манько С.В. Відповідь від 14.01.16 №10. 1) – скарги або звернення не надходили; 2) 

Кіровоградське міськміжрайонне управління не є правонаступником 

Знам’янської райСЕС. Матеріали перевірок дотртимання санітарного 

законодавства та протоколи про адміністративні правопорушення 

відсутні  у зв’язку з мораторієм на проведення перевірок. 

46 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації щодо 

кількості ДТП за 2010-2015 р.р. на 

дорожній ділянці м.Знам’янка, а 

саме: вулиці Жовтневій, від 

перехрестя вулиць Жовтнева та 

Матросова до перехрестя вулиць 

Жовтнева та Володарського, в 

розрізі з летальними випадками та 

без. 

05.01.16 14.01.16 Бензар А.В. Відповідь від  11.03.2016р. №3222/01/01/11Г-16. щодо кількості 

дорожньо-транспортних пригод на ділянці дороги вул. Жовтневої  - 15 

ДТП ( від перехрестя вул. Жовтневої та Матросова до перехрестя вул. 

Жовтневої та Володарського); кількості порушених кримінальних 

проваджень – 3. Інформація стосовно скоєних ДТП відсутня ( знищено 

документи після закінчення строків зберігання). 

47 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації:1) чи 

надавалися відділом економічного 

розвитку, промисловості, 

інфраструктури та торгівлі будь-які 

дозволи чи інші документи, 

погодження, за 2010-2015 р.р., щодо 

розміщення торгівельних місць, 

ларьків чи палаток в центрі 

 05.01.16 14.01.16 Третьякова 

К.В. 

Відповідь від 14.01.16 №01-26/13/1. Відповідно до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 20.05.2010 року №183 «Про 

надання дозволу на розміщення другого ряду торгівельних палаток 

біля магазину «Катерина» по вул.. Матросова, з метою збільшення 

надходжень до місцевого бюджету надано дозвіл ПП Юрпольскій Л.А. 

на розміщення другого ряду торгівельних палаток біля магазину 

«Катерина» по вул.. Матросова на земельній ділянці, що перебуває у 

приватній власності суб’єкту господарювання ТОВ «Фора-Март» 



м.Знам’янка, перед магазином 

«Катерина»; 2) в разі наданнятаких 

документів, прошу надати 

роз’яснення: на яких підставах 

видавалися; яка кількість дозволів, 

погоджень; разові дозволи чи оренда 

торгових місць; термін оренди 

торових місць; 3)  в разі надання 

таких документів чи погоджень, які 

заходи чи звернення були зроблені 

відділом, з приводу торгівлі у 

вищезазначеному місці. 

48 Грінченко Ігор 

Григорович 

Про надання інформації на 

звернення мешканців будинку №31 

по вул. Жовтневій (щодо 

експлуатуючої організації, щодо 

власника підвального приміщення, 

щодо приватизації підвального 

приміщення) 

 11.01.16 21.01.16 Голова Л.О. Відповідь БТІ від 20.01.2016 року №40. Станом на 01.01.13 р. будинок 

належав Знам’янському райспоживтовариству на підставі 

Реєстраційного посвідчення на майно, яке належить державним, 

кооперативним і громадським установам, підприємствам і організаціям 

виданого 02.09.1996 року на підставі рішення виконавчого комітету 

ЗМР від 16.05.1996 р. №283. На даний час власником приміщення 

магазину, який знаходиться на першому поверсі житлового будинку і 

підвалу є гр. К. на підставі договору дарування посвідченого 

приватним нотаріусом Знам’янського міського нотаріального округу 

Кіровоградської області 27.12.2004 р. №2064. Власником магазину і 

підвального приміщення гр. К. було добудоване додаткове приміщення 

до існуючого магазину з влаштуванням окремого протипожежного 

входу в підвальне приміщення магазину на підставі Декларації про 

готовність об’єкта до експлуатації, зареєстрованої і інспекції ДАБК у 

Кіровоградській області від 21.11.2012 р. № КД 14212228769. 

Рішенням ВК ЗМР від 10.12.2004 р. №613 нежилому приміщенню – 

магазину було присвоєно окрему адресу: м.Знам’янка, вул. 

Жовтнева,31-А 

49 Грінченко Ігор 

Григорович 

Про надання інформації на 

звернення мешканців будинку №31 

по вул. Жовтневій (щодо видачі 

дозволів на виконання будівельних 

робіт в підвальному приміщенні 

будинку) 

 11.01.16 21.01.16 Лаптєва Л.О. Відповідь УМА та ЖКГ від 21.01.6 №12-02-16. УМА та ЖКГ не 

надавались дозволи на виконання будівельних робіт в підвальному 

приміщенні житлового будинку №31 по вул. Жовтневій у м.Знам’янка– 

виконано. 

50 Грінченко Ігор 

Григорович 

Про надання інформації на 

звернення мешканців будинку №31 

по вул. Жовтневій (щодо 

встановлення насосу иа 

переобладнання вводу води в підвалі 

будинку – видача ТУ, хто виконував 

11.01.16 20.01.16 Рябов О.М. Відповідь ОКВП «Дніпро-Кіровоград» від 15.01.16 №12/01/д – технічні 

умови на встановлення підвищеноо насоса в підвальному приміщенні 

будинку по вул. Жовневій,31 Знам’янським ВКГ ОКВП «Дніпро-

Кіровоград» не видавалися; на прохання мешканців даного будинку КП 

«Знам’янська ЖЕК №1» було придбано підвищувальний насос, труби 

та необхідні комплектуючі для його встановлення. Роботи по монтажу 



роботи, хто та яким чином 

виконував електричне підключення 

та послідуюче технічне 

обслуговування обладнання) 

даного насоса були виконані ЗВК ОКВП «Дніпро-Кіровоград». 

Вищезазначений насос перебуває на балансі, обслуговується та 

експлуатується  КП «ЗЖЕК №1». Відомості щодо підключення 

підвищувального насоса до електромережі у Знам’янському ВКГ 

відсутні. 

51 Каратєєв 

Сергій 

Всеволодович 

Щодо надання інформації про 

занедбану земельну ділянку по 

вулиці Чкалова,29 

 12.01.16 21.01.16 Данільченко 

Ю.В. 

Білоголовий 

В.Г. 

Відповідь від 28.01.16 №01-26/30/1. Відповідно до даних БТІ будинок 

№29 по вул. Чкалова має власника. Надано роз’яснення відповідно до 

вимог чинного законодавства: розпорядження майном, в т.ч. 

занедбаним, яке перебуває у приватній власності фізичних осіб, міська 

рада не має правовоих підстав. 

52 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо: забезпечення очищення від 

снігу тротуарів та зупинок в районі 

Жовтнева та Свердлова; 

забезпечення вільного від 

нагорнутих снігових куч доступу до 

тротуарів та зупинок 

вищезазначеного мікрорайону міста; 

надання копії плануц чи іншого 

документу, який регламентує 

прибирання снігу, у тому числі 

черговість прибирання вулиць та 

тротуарів; надання інформації щодо 

кількості залученої техніки до 

снігоприбирання в розрізі, міська, 

районна, приватна; кількості 

залучених працівників управління 

до прибирання снігу. 

 12.01.16 21.01.16 Лаптєва Л.О. Відповідь УМА та ЖКГ від 21.01.16 №13.1-02-16. Роботи 

порозчищенню тротуарів та зупинок по вул. Жовтневій та вул. 

Свердлова виконано працівниками з благоустрою УМА та ЖКГ. 

Зимове прибирання міста регламентується рішенням ВК ЗМР від 

23.04.2014 року 3170 «Про затвердження схеми санітарного очищення 

міста Знам’янка», яким затверджено загальні положення санітарного 

очищення м.Знам’янка, Правилами благоустрою та санітарного 

утримання міста Знам’янка, смт. Знам’янка Друга та селища Водяне, 

затвердженими рішенням виконавчого комітету від 21.12.2012 року 

№971 зі змінами, внесеними рішенням від 25 грудня 2013 року №1164 

та від 23 січня 2015 року №1601 наказом Мінжитлокомунгоспу від 

07.07.2008 №213 «Про затвердження Методичних рекомендацій з 

прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів» та 

наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 25.12.2013 року №603 «Про 

затвердження Ном часу та матеріально-технічних ресурсів, норм 

обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і 

прибудинкових територій». Роботи по розчищенню доріг від снігу 

виконувались силами КП «ЗЖЕК №1» (використано 5 одиниць 

техніки). Також дані роботи виконувались із залученням 2-ох одиниць 

приватної техніки. До робіт порозчищенню тротуарів міста було 

задіяно 12 працівників з благоустрою УМА та ЖКГ– виконано. 

53 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо розгляду можливості 

завезення грунту в кількості 25-30 

метрів кубічних, для облаштування 

квіткових клумб біля будинку №109 

по вул. Калініна 

12.01.16 21.01.16 Лаптєва Л.О. Відповідь від 22.01.16 №01-26/49/1. Питання, підняте у депутатському 

зверненні, буде розглянуто після настання сприятливих погодних умов. 

Депутату запропоновано особисто взяти участь у вирішенні даного 

питання. – не виконано. 

54 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо надання: карти освітлення 

міста, а в разі відстуності, інший 

документ, який використовується 

УМА та ЖКГ для забезпечення 

освітлення міста; інформації, щодо 

 12.01.16 21.01.16 Лаптєва Л.О. Відповідь УМА та ЖКГ від 21.01.16 №15.1-02-16. Схема мереж 

вуличного освітлення в наявності в обслуговувючій організації КП 

«ЗЖЕК №1», яка призначена для службового користування. Станом на 

01.01.2016 року в місті 1593 працюючих ліхтаря. Протягом 2014 року 

виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 



кількості вуличних ліхтарів в розрізі 

працюючих та не працюючих 

станом на 01.01.2016 р.; інформації, 

яким чином контролюється стан 

освітлення міста; інформації, щодо 

виділення суми фінансування з 

місцевого бюджету на освітлення 

міста за 2014 та за 2015 р.р. 

загальну суму 263,073 тис.грн., поточний ремонт – на суму 14,271 

тис.грн. На утримання мереж зовнішнього освітлення ( в т.ч. плата за 

спожиту електроенергію вуличного освітлення) – 261,853 тис.грн. 

Протягом 2015 року виконано роботи по капітальному ремонту мереж 

зовнішнього освітлення на загальну суму 126,993 тис.грн., поточний 

ремонт  - на суму 7,6 тис.грн. На утримання ( в т.ч. плата за спожиту 

електроенергію вуличного освітлення) – 292,712 тис.грн. – виконано. 

55 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо розгляду можливості 

облаштування рогу вулиці 

Жовтневої, між будинком №9 та 

парком, оскільки вантажівки 

розтрощили тротуар і мешканцям 

міста немає можливості безпечно 

пересуватися на тій ділянці 

12.01.16 21.01.16 Лаптєва Л.О. Відповідь від  21.01.2016р. №2-202. Здійснено обстеження тротуарної 

частини рогу вулиці Жовтневої та пров. свердлова у м.Знам’янка. При 

наявності коштів в міському бюджеті м.Знам’янка буде розглядатись 

питання про будівництво нового тротуару на даній тротуарній частині, 

так як вона фактично зруйнована. 

56 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо: розгляду можливості 

освітлення вулиці Куйбишева та 

надання переліку працюючих 

ліхтарів на ній; надання інформації 

про механізми чи правила збору 

сміття в мешканців вулиці 

Куйбишева 

12.01.16 21.01.16 Лаптєва Л.О. Відповідь УМА та ЖКГ від 21.01.2016 №14.1-02-16. За інформацією 

головного інженера КП «ЗЖЕК №1» О.Чернявського, вуличне 

освітлення вул. Куйбишева підключене до ТП-123. На вулиці в 

наявності 22 працюючих ліхтаря. Збирання та вивезення твердих 

побутових відходів по вул. Куйбишева виконується КП «ЗЖЕК №1» 

згідно графіку по четвергам один раз на тиждень. (Виконано) 

57 Грінченко Ігор 

Григорович 

Про надання інформації щодо 

фінансування робіт по технічній 

інвентаризації зелених насаджень в 

місті Знам’янка, які повинне 

проводити Знам’янське БТІ у 2016 

році 

13.01.16 22.01.16 Лаптєва Л.О. Відповідь УМА та ЖКГ від 21.01.16 №12.1-02-16. За інформацією 

керівника Знам’янського БТІ Голової Л.О., згідно Методичних 

рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, 

що виконуються БТІ України, затверджених наказом 

Держжитлокомунгоспом України від 08.04.2004 р. №76 (які є 

посібником до Збірника норм часу на роботи та послуги, що 

виконуються БТІ України, затвердженого наказом 

Держжитлокомунгоспом України від 21.11.2003 року №198, 

зареєстрованого в Мінівстерстві юстиції України 12.02.2004 року 

№188/8787), орієнтовна вартість робіт по проведенню технічної 

інвентаризації становить 4400грн. на 1000 кв.м. Рішення міської ради 

від 25 грудня 2015 №56 «Прол міський бюджет на 2016 рік» зі змінами, 

внесеними рішенням від 14 січня 2016 року №76, фінансування 

виконання робіт з інвентаризації зелених насаджень у 2016 році не 

передбачено. Але за пропозицією депутата або за пропозицією 

постійної комісії міської ради з питань ОНПС дане питання може бути 

розглянуто на засіданні міської ради. – не виконано. 

58 Грінченко Ігор 

Григорович 

Про надання інформації стосовно 

спеціаліста управління, який 

займається топо-геодезичними 

 13.01.16 22.01.16 Лаптєва Л.О. Відповідь УМА та ЖКГ від 21.01.16 №13-02-16. У складі УМА та ЖКГ 

відсутній сертифікований інженер-геодезист, що є відповідальним за 

якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт. 



роботами на території міста 

Знам’янка. 

виконано 

59 Тесленко 

Наталія 

Олександрівна 

Повторне звернення. Щодо 

встановлення додаткової зупинки по 

вул. Ульянівській, навпроти будинку 

№117, постільки водії не завжди 

зупиняють автобус навимогу 

пасажирів. Прохання узаконити 

порушене питання відповідно до 

вимог нормативно-правових актів. 

Що регламентують його. Відстань 

від перехрестя до місця зупинки 

дозволяє це зробити.  

14.01.16 23.01.16 Постика С.М. 

Третьякова 

К.В. 

 

Відповідь від 21.01.2016 року №01-26/23/1. Міськвиконкомом 

направлено лист начальнику Знам’янського ВП ГУНП в 

Кіровоградській області Бензару А.В. ( віих. №01-26/17/14 від 15.01.16) 

з проханням провести обстеження дорожніх умов по маршруту №5 

«Готель-Сільгосптехніка» та надати висновок щодо можливості 

встановлення додаткової автобусної зупинки по вул. Ульянівській, 

навпроти будинку №117.  

60 Клименко 

Наталія 

Миколаївна 

Надання інформації стосовно 

відключення водопостачання у 

всьому місті при пориві та 

проведенні відновлювальних робіт в 

окремому мікрорайоні міста 

14.01.16 23.01.16 Філіпенко С.І. 

Рябов О.М. 

 

Відповідь ЗВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» від 09.02.2016 року 

№35/01/з. Надана інформація щодо протяжності, складу водопровідних 

мереж та їх стану. Роз’яснено порядок відключення водопостачання та 

ліквідації аварій. 

61 Клименко 

Наталія 

Миколаївна 

Надання інформації стосовно 

відключення водопостачання у 

всьому місті при пориві та 

проведенні відновлювальних робіт в 

окремому мікрорайоні міста 

14.01.16 23.01.16 Рябов О.М. 

 

Відповідь ЗВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» від 09.02.2016 року 

№35/01/з. Надана інформація щодо протяжності, складу водопровідних 

мереж та їх стану. Роз’яснено порядок відключення водопостачання та 

ліквідації аварій. 

62 Ратушна Ірина 

Олександрівна 

Про надання роз’яснення вимог 

чинного законодавства щодо 

можливості фінансування 

переможців міського огляду 

конкурсу на звання «Кращий 

багатоповерховий будинок» у разі 

включення до учасників огляду-

конкурсу житлово-будівельних 

кооперативів 

 14.01.16 23.01.16 Філіпенко С.І. 

Іваськів Т.А. 

Відповідь фінансового управління. Відповідно до статті 8 Бюджетного 

кодексу України складання і виконання місцевих бюджетів 

здійснюється із використанням бюджетної класифікації. Бюджетна 

класифікація є обов’язковою для застосування всіма учасниками 

бюджетного процесу. Видатки місцевого бюджету затверджуються в 

розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів у відповідності до типової форми рішення, яка 

надається Міністерством фінансів України. Наказом Міністерства 

фінансів України від 14 грудня 2011 року №11 «Про бюджетну 

класифікацію» затверджено тимчасову функціональну класифікацію 

видатків та кредитування місцевих бюджетів, якою фінансування ЖБК 

за рахунок коштів місцевих бюджетів не передбачено 

63 Данасієнко 

Неля 

Михайлівна 

Про надання звіту про кількість 

складених протоколів порушення 

Правил дорожнього руху в частині 

руху великовагового транспорту на 

забороняючий дорожній знак 3.3, із 

зазначенням суми штрафів, які 

підлягають перерахуванню на 

 14.01.16 23.01.16 Дуброва А.М. Направлено за належністю для розгляду начальнику МВ поліції 

Бензару А.В. лист від 16.01.16 №01-25/18/1. Надана інформація щодо 

кількості складених протоколів про адміністративні правопорушення 

за період з 01.01.15 до 07.11.15 (17 протоколів). Для встановлення суми 

штрафів рекомендовано звернутися до Знам’янського відділення 

державного казначейства в Кіровоградській області або до фінансового 

управління міськвиконкому.За період з 07.11.15 до 01.02.16  - 



рахунок місцевого бюджету. протоколи не складалися у зв’язку з відсутністю оновлених бланків. 

64 Пастух 

Костянтин 

Костянтинович 

Про надання інформації: чи 

включені роботи з відновлення 

асфальтного покриття в подвір’ї 

будинку №4 по вул. Привокзальній, 

до «Комплексної програми розвитку 

автомобільного транспорту та 

забезпечення безпеки дорожнього 

руху у 2014-2016 роках», та чи 

передбачене фінансування 

виконання цих робіт у 2016 році 

18.01.16 23.01.16 Лаптєва Л.О. Відповідь від 27.01.16 №01-26/43/1. Депутат міської ради шостого 

скликання Калюжний В.Ф. дійсно звертався до міської ради від 

21.08.2015 року №1783) та отримав відповідь листом від 18.09.2015 

року №01-26/162/1.Роботи по прокладанню кабелю в подвір’ї 

вказаного будинку виконувались Знам’янським РЕМ ПАТ 

«Кіровоградобленерго» навесні 2014року. За інформацією гачальника 

підприємства О.Ковбасюка (лист від 17.09.2015 року №1525/01), траса 

кабельної лінії до будинку №4 по вул. Привокзальній проходить по 

неасфальтованій частині прибудинкової території; лише в одному місці 

вона перетинає псфальтований проїзд роботи по переходу кабельної 

ліній через цей асфальтований проїзд виконувались методом проколу 

(без порушення асфальтованого покриття). Заходи з поточного та 

капітального ремонту прибудинкових та внутрішньобудинкових 

територій передбачені Програмою підтримки житлового фондута 

благоустрою міста Знам’янки на 2016-2017 роки. Роботи по ремонту 

дорожнього покриття прибудинкової території житлового будинку №4 

по вул. Привокзальній будуть заплановані на 2016 рік та будуть 

виконані за умови фінансування з міського бюджету Включено в план 

заходів щодо проведення робіт з благоустрою прибудинкових 

територій у м. Знам’янка в 2016 році) – не виконано. 

65 Майборода 

Юрій 

Георгійович 

Щодо дій кабельної мережі 

«Компанія Сервіс РПП»  

 18.01.16 27.01.16 Негретов С.П. Направлено лист начальнику Знам’янського МВ УСБУ в 

Кіровоградській області від 21.01.16 №01-25/22/1. Відповідь 

виконавчого комітету від 28.01.16 №01-26/42/1. Відповідно до 

інформації Відповідно до інформації начальника  Знам’янського МВ 

СБУ в Кіровоградській області Негретова С.П. від 28.01.2016 року 

№61/25/19/нт, телеканал «Союз», згідно переліку іноземних 

телеканалів, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавсту України, та відповідно до 

рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення 

України №475 від 28.03.2012 року, є адаптованим для показу на 

території України. Ініціювання проведення розслідування щодо 

трансляції телеканалу «Союз» можливе в разі звернення до 

представництва Національної ради з питань телебачення і 

радіомовлення України в Кіровоградській області. 

66 Тесленко 

Андрій 

Вікторович 

Про надання інформації щодо 

правового статусу електронної 

петиції 

18.01.16 27.01.16 Філіпенко С.І. Відповідь від 28.01.2016 року №01-26/36/1. На черговій сесії міської 

ради планується розгляд проекту рішення «Про затвердження 

положення проелектронні петиції» який оприлюднений на сайті міської 

ради у розділі «Проекти рішень міської ради» 

67 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо розгляду виконавчим 

комітетом питання обліку та 

контролю пільгових перевезень 

 18.01.16 27.01.16 Волошина 

А.М. 

Третьякова 

Відповідь від 02.02.16 №01-26/37/1. Наведено бачення щодо 

недоцільності введення пільгових талонів, які дають право на 

пільговий проїзд. Контроль за перевезенням пільгових категорій 



мешканців міста, з можливим 

введенням пільгових талонів, чи 

іншого механізму, задля контролю 

перевезення пільгової категорії 

населення м.Знам’янка; винести на 

розгляд найближчої сесії міської 

ради для аналізу доручення 

депутатами  відповідно до ЗУ «Про 

статус депутатів місцевих рад» ст.16 

п.4,5, питання обліку та контролю 

пільгових перевезень мешканців 

міста Знам’янка, з можливим 

введенням пільгових талонів, чи 

іншого механізму, задля контролю 

перевезення пільгової категорії 

населення м.Знам’янка 

К.М. громадян організовано та здійснюється відповідно до рішення 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 27 лютого 2008 

троку №96 «Про затвердження Порядку розрахунків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян» зі змінами. 

Чергове обстеження пільгового перевезення планується провести у 

лютому 2016 року, в якому запрошено депутата взяти безпосередню 

участь. Єдиним правильним рішенням цього питання є монетизація 

надання пільг напроїзд за рахунок коштів державного бюджету. 

68 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо реструктуризації боргу за 

електроенергію гр. Андрощук А.Я. 

 18.01.16 27.01.16 УМА та ЖКГ 

Знам’янський 

РЕМ  

Відповідь  від 27.01.2016 №01-26/40/1. Зап інформацією Знам’янського 

РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» О.Ковбасюка (лист від 25.01.2016 

року №24/45), відносини між споживачем електричної енергії та 

енергопостачальником  регулюються Правилами користування 

електричною енергією для населення (далі Правила), затвердженими 

ПКМУ від 26 липня 1999 р. №1357та договором про користування 

електричною енергією для населення. Договір між гр. А. та 

Знам’янським РЕМ відсутній. Для укладання договру гр. А. необхідно 

звернутися до Знам’янського РЕМ із відповідною заявою. При собі  

мати копії наступних докмуентів: паспорта, довідки про присвоєння 

ідентифікаційного коду та документу, що посвідчує право власності на 

квартиру. Щодо питання відновлення електропостачання та 

реструктуризації заборгованості, повідомлено, що п. 36 Правил 

передбачено процедуру відновлення електропостачання післ яоплати 

споживачем заборгованості та витрат на повторне підключення. 

Заборгованість гр. А. складає 731,24 грн. Знам’янський РЕМ готовий 

виконати реструктуризацію заборгованості, погодивши із споживачем 

графік її погашення, як це передбачено п.28 Правил. Для цього 

споживачу необхідно звернутись до Знам’янського РЕМ з відповідною 

заявою та надати довідки про доходи, які підтверджують його 

неплатоспроможність. Після отримання даних довідок, РЕМ буде 

прийнято рішення про терміни погашення заборгованості та суми 

платежів згідно графіка. Таким чином, для відновлення 

електропостачання, споживачу необхідно звернутись до Знам’янського 

РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго», який знаходиться за адресою: 

м.Знам’янка, вул. Скирди.2, з вищезазначеними документами, 

погодити графік погашення заборгованості та здійснити платежі, 



передбачені п.6 Правил. Після виконання вищезазначеного, 

Знам’янський РЕМ відновить електропостачання. Виконано. 

69 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо забезпечення очищення від 

снігу тротуарів та посипки соляною 

чи іншою сумішшю для безпечного 

пересування мешканців міста, а 

також надання роз’яснень, чому 

станом на 16.01.16 року не рзчищені 

пішохідні доріжки по місту 

18.01.16 27.01.16 УМА та ЖКГ 

 

Відповідь від 28.01.16 №19-02-16. Станом на 28.01.2016 року тротуараи 

міста розчищені та посипані протиожеденою сумішшю. Ситуація по 

розчищенню снігу ускладнюється тим, що кількість опадів у січні 2016 

року перевищила норму майже у 4 рази і склала 45 мм (нормальна 

кількість має бути 12 мм). Виконано. 

70 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації щодо 

функціонування КП 

«Ринокторгсервіс» 

18.01.16 27.01.16 Савельєв І.М. Відповідь від 28.01.2016 р. №6. Надано інформацію про: кількість 

торгових місць; тарифи, встановлені на 1 кв.м торгового місця; суму 

сплачених податків до міського бюджету протягом 2012-2015р.р.; суму 

отриманої фінансової допомоги у 2014-2015 р.р. та напрямків її 

використання; кількість земельних ділянок, що знаходяться в 

постійному користуванні; фактичний склад працівників станом на 

01.01.16 р.  

71 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації щодо: 

ділянок, які знаходяться в 

постійному користуванні в місті 

Знам’янка, в розрізі – власник, 

цільове призначення, розташування, 

умови набуття; ділянок, зізміною 

цільового призначення за 2014 та 

2015 р.р. в розрізі – власник, з якого 

цільового призначення булозмінено 

наяке цільове призначення, підстави, 

розташування, кв.м. 

18.01.16 27.01.16 Грицюк А.А. Відповідь від 28.01.16 №01-26/33/1. Інформація надана у вигляді 

таблиць на 12 арк. 

72 Бойко Світлана 

Василівна 

Щодо відновлення «лежачих 

поліцейських» 

 20.01.16 29.01.16 УМА та ЖКГ Відповідь від 02.02.2016 №01-26/35/1 – відповідно до ДСТУ 4123:2006 

«Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної 

техніки на вулицях та дорогах» забороняється встановлювати елементи 

примусового зниження швидкості на магістральних вулицях. 

Автомагістраль М-04 Знам’янка – Луганськ-Ізварине є автомобільною 

дорогою міжнародного значення.  Виконано. 

73 Данасієнко 

Неля 

Михайлівна 

Щодо надання інформації про: 1) 

графіки планових відключень; 2) про 

систему попереднього сповіщення 

населення про відсутність 

водопостачання або проведення 

хлорування; 3) про систему 

перерахунку плати за 

водопостачання за дні відсутності 

водопостачання; 4) калькуляцію про 

 20.01.16 29.01.16 БМЕУ-3 21.01.2016 року відправлено на електронну адресу БМЕУ-3. Відповідь 

БМЕУ-3 від 29.01.2016 року № БМЕУ-3-02/438. 1) 2 рази на рік; 2) 

здійснюється шляхом розміщення об’яв на під’їздах будинків; 3) 

проводиться у разі перерви у постачанні води більше 6 годин на добу, 

тільки споживачам, у яких відсутні засоби обліку; 4) Тариф 

сформований НКРКП на осонові собівартості послуг, розрахованої ДП 

«Одеська залізниця» в цілому; 5) модернізацію системи 

водопостачання у 2015 році не проводилася  у зв’язку звідсутністю 

фінансування 



надання послуг за водопостачання та 

водовідведення; 5) про проведену 

модернізацію системи 

водопостачання за 2015 рік 

74 Микуляк Інна 

Вікторівна 

Про звернення мешканців вулиці 

Горького щодо відсутності лампочок 

у вуличних ліхтарях по вул. 

Горького (біля будинку №4 та на 

перехресті з пров. Гоголя) 

 21.01.16 30.01.16 УМА та ЖКГ Відповідь від 29.01.2016 №01-26/38/1. Роботи з утримання, поточного 

та капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста виконує 

КП «ЗЖЕК №1». У разі виникнення проблем зовнішнього освітлення, 

мешканці міста мають змогу звернутись до диспетчера даного 

підприємства  за телефоном 7-40-05. Заявка щодо заміни ламп 

зовнішнього освітлення передана додиспетчерської служби КП «ЗЖЕК 

№1». З метою раціонального використання коштів та ПММ, обсяги 

робіт, відповідно до заявок мешканців міста плануються та 

компонуються КП «ЗЖЕК №1». – виконано. 

75 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації: копія 

нормативно-правового атку, який 

уповноважує гр. К. надавати 

відповіді на депутатські звернення 

від імені директора КП 

«Ринокторгсервіс»; чи звертався 

керівник до ОМС м.Знам’янки, їх 

структурних підрозділів, інших 

установ та організацій з приводу 

стихійної торгівлі біля ринку, з 

проханням забезпечити перенесення 

торгівлі в межі ринку.  

26.01.16 04.02.16 Савельєв І.М. Відповідь від 04.02.2016 №8. Відповідно до наказу по підприємству 

гр.К. призначений відповідальним за зв’язки з громадськістю з правом 

підпису підготовлених документів. 

76 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо скликання позапланового 

засдіання постійної комісії з питань 

ЖКГ та ОНПС для повторного 

розгляду проекту рішення «Про 

затвердження правил утримання 

домашніх тварин в м. Знам’янка 

 26.01.16 04.02.16 Клименко Н.М. Відповідь від 04.02.16 №01-26/56/5. Рекомендовано звернутися з 

даного питання до діючого голови постійної комісії з питань ЖКГ та 

ОНПС. 

77 Тесленко 

Наталія 

Миколаївна 

Про надання відповідним чином 

завірених копій рішень виконавчого 

комітету та сесій міської ради 

 27.01.16 05.02.16  

Ратушна І.О. 

Данільченко 

Ю.В. 

Клименко Н.М. 

 

Відповідь від 05.02.16 №01-26/54/1. Надано відповідним чином 

завірених копій рішень виконавчого комітету та сесій міської ради. 

78 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо винесення на розгляд 

чергового засідання виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради 

питання внесення змін до рішення 

ВК від 24.11.15 «Про затвердження 

 27.01.16 05.02.16 Кліменко Н.М. 

Данільченко 

Ю.В. 

Третьякова 

К.В. 

Відповідь від 03.02.16 №01-26/45/1. Підготовлено проект рішення про 

внесення змін до рішення ВК від 24.11.2015 року №398 «Про 

затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2016 рік», а 

саме: доповнено план підготовки п.7 такого змісту: про затвердження 

правил утримання домашніх тварин в м.Знам’янка. Проект рішення 



плану підготовки регуляторних актів 

на 2016 рік» 

оприлюднено для обговорення на офіційному сайті міської ради 

29.01.2016 року. 

79 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо розгляду на черговому 

засіданні постійної комісії проекту 

рішення регуляторного акту «Про 

затвердження правил утримання 

домашніх тварин в м.Знам’янка» з 

метою надання висновку щодо 

відповідності проекту регуляторного 

акту вимогам ЗУ «Про засади 

державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності». 

27.01.16 05.02.16 Кліпацький 

С.В. 

Відповідь від 05.02.2016 №8 – звернення прийнято до розгляду та 

знаходиться на вивченні та обговоренні членів постійної комісії з 

питань споживчого ринку, підприємства та правової політики. 

80 Тітарєв Олег 

Борисович 

Щодо створення повторної 

екпертної комісії з обстеження 

житлового будинку №19 по вул. 

Чайковського. 

 27.01.16 05.02.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 08.02.16 №01-26/62/1. Орієнтовна дата створення комісії 

– березень-квітень 2016 року. Запрошено депутата взяти участь в 

роботі комісії. Не виконано. 

81 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації: чи 

відповідає генеральному плану 

міста, нормам та правилам 

архітектури та містобудування, 

розташування стихійного ринку в 

центрі м.Знам’янка, перед 

магазином «Катерина»; в разі 

невідповідності генеральному плану 

міста, чи нормам та правилам 

архітектури та містобудування, 

розташування стихійного ринку у 

вищезгаданому місці, які були 

проведені заходи чи звернення 

Вашим відділом, щодо нього за 

2010-2015р.р. 

 28.01.16 06.02.16 Заруцький А.А. Відповідь від 08.02.16 №10. Земельна ділянка, на якій розміщено ряд 

торгівельних палаток біля магазину «Катерина» та перебуває у 

приватній власності, розташована в зоні мішаної багатоквартирної 

середньо- і малоповерхової житлової забудови (Ж-4). Пунктом 11 

супутніх видів використання даної зони передбачено розміщення 

малих архітектурних форм котрими і є дані торгівельні палатки. 

Виконано. 

82 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації: перелік 

адрес визначених спеціальних місць 

для здійснення торгівлі; перелік 

СПД, яким видано дозволи на 

здійснення торгівлі поза межами 

спеціально відведених місць (ринків, 

магазинів) в м.Знам’янка, в розрізі – 

кв.м, дата видачі, термін, станом на 

25.01.2016 року; план заходів на 

2016 рік по боротьбі зі стихійною 

торгівлею в м.Знам’янка 

 28.01.16 06.02.16 Третьякова 

К.В. 

Відповідь від 03.02.2016 року №01-26/44/1. Надані адреси дислокації 

можливих місць розміщення об’єктів з продажу сезонних видів товарів 

та зміни, що вносилися до відповідного рішення виконавчого комітету. 

Відзначено, що видача дозволів на здійснення виносної сезонної 

торгівлі поза межами спеціально відведених місць не проводилась. 

Були заплановані рейди перевірки місць стихійної торгівлі з метою їх 

ліквідації. 



83 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації: чи були 

скарги або звернення, щодо 

порушення норм та правил 

благоустрою пов’язані з 

розташуванням палаток, тимчасових 

споруд, для здійснення 

підприємницької діяльності в центрі 

м.Знам’янка, перед магазином 

«Катерина»; чи відповідає ЗУ «Про 

благоустрій населених пунктів» та 

«Правилам благоустрою міста 

Знам’янка, смт. Знам’янка та селища 

Водяного», розташування палаток, 

тимчасових споруд, для здійснення 

підприємницької діяльності в центрі 

м.Знам’янка, перед магазином 

«Катерина»;  в разі невідповідності 

законам, нормам та правилам 

благоустрою міста, розташування 

палаток, тимчасових споруд, для 

здійснення підприємницької 

діяльності в вище згаданому місці, 

які були проведені заходи щодо 

усунення порушень; яка кількість 

складених приписів та 

адміністративних протоколів за 

порушення ЗУ «Про благоустрій 

населених пунктів» та «Правилам 

благоустрою міста Знам’янка, смт. 

Знам’янка та селища Водяного», 

відносно розташування палаток, 

тимчасових споруд, для здійснення 

підприємницької діяльності в центрі 

м.Знам’янка, перед магазином 

«Катерина» за 2010-2015 р.р. 

28.01.16 06.02.16 Лобов В.Б. Відповідь від 10.02.16 №01-26/60/1. Відповідь надана в межах 

компетенції. Зазначено, що прилеггла територія перед палатками, що 

розміщені перед магазином «Катерина», знаходяться в задовільному 

стані. Ндана інформація щодо: кількості проведених рейдів (протягом 

2011-2015 р.р.  – 57) по перевірці дотримання Правил благоустрою 

щодо законності розміщення   МАФів на території міста; кількості 

вручених приписів – 38; кількості демонтованих тимчасових споруд – 

29. Виконано. 

84 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання в електронному та 

друкованому варіанті копій: плану 

зонування земель м.Знам’янка з 

наявними додатками та 

розшифровками чи роз’ясненнями; 

генерального плану м.Знам’янка з 

наявними додатками та 

розшифровками чи роз’ясненнями. 

 28.01.16 06.02.16 Заруцький А.А. Відповідь від 08.02.16 №9. Запропоновано ознайомитися з матеріалами 

генерального плану та плану зонування міста на сайті міської ради або 

в кабінеті №54 головного спеціаліста відділу архітектури та 

містобудування. Виконано. 



85 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо надання переліку суб’єктів, 

яким видані дозволи на розміщення 

реклами в м.Знам’янка станом на 

01.01.2016 року. 

28.01.16 06.02.16 Заруцький А.А. Відповідь відділу архітектури та містобудвання від 08.02.16 №8. 

Надано переілк суб’єктів, яким видано дозволи на розміщення 

зовнішньої реклами у м.Знам’янка станом на 01.01.16 (39 дозволів). 

Виконано. 

86 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації: якими 

нормативно-правовими актами 

регулюється розміщення реклами  в 

місті; яка кількість приписів та 

протоколів було оформлено за 

порушення розміщення реклами за 

2010-2015 р.р.  

28.01.16 06.02.16 Лобов В.Б. Відповідь від 10.02.16 №01-26/58/1. Надано перелік нормативно-

правових актів, якими регулюється розміщення реклами  в місті. 

Кількість проведених рейдів за період 2011-2015 р.р. щодо законності 

розміщення реклами – 112; вручено приписів – 17, знищено незаконно 

розміщену рекламу. Виконано. 

87 Мороз Андрій 

Іванович 

Щодо вжиття відповідних заходів 

для вирішення індивідуального 

питання гр. Оніщенка Дениса 

Геннадійовича 

29.01.16 07.02.16 Волошина 

А.М. 

Відповідь УСЗН від 03.02.16 №263. Згідно з порядком забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей – інвалідів 

та інших окремих категорій населення затвердженим постановою КМУ 

від 05.04.2012 року №321 зі змінами, індивідуальне замовлення для 

забезпечення інваліда «Динамічним параподіумом», який 

використовується в реабілітаційних закладах для активної реабілітації 

інвалідів, що страждають на параліч нижніх кінцівок і тулубу, через 

УСЗН не передбачено 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, імя 

по батькові 

депутата 

Зміст запиту Реєстра

ційний 

номер 

та дата 

звернен

ня 

Термін 

вико 

нання 

Відповідальни

й виконавець 

Результати вирішення  

1 3 4 5 6 7 8 

  Лютий     

88 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання переліку міських 

озеленених територій м.Знам’янка, в 

розрізі – за функціональними 

ознаками, офіційним статусом, 

місцезнаходженням та розміром 

площ 

01.02.16 10.02.16 Лаптєва Л.О. Відповідь від 05.02.16 №22-02-16. Надано інформацію про: кількість 

парків – 2; скверів – 6. Зазначено місця їх розташування. .- виконано. 

89 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання роз’яснення щодо 

стану освітлення вулиці 

Незалежності, м.Знам’янки. 

 01.02.16 10.02.16 Лаптєва Л.О. Відповідь від 10.02.16 №28.1-02-16. Освітлення вулиці Незалежності, 

м.Знам’янки  - відсутнє. Орієнтовна вартість виконання робіт по 

улаштуванню лінії електропостачання становить 32798 грн. не 

виконано. 

90 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання копії Правил 

благоустрою м.Знам’янки з 

додатками 

01.02.16 10.02.16 Лобов В.Б. Відповідь від 10.02.16 №01-26/59/1. Запропоновано ознайомитися на 

сайті міської ради. Виконано. 

91 Тітарєв Олег Про ремонт труби по вул. Павлова,2 01.02.16 10.02.16 Філіпенко С.І. Відповідь від 12.02.2016 №01-26/74/1. Роботи по ремонту 



Борисович Гребенюк С.А. 

 

водопровідної мережі біля будинку №2 по вул. Павлова виконані 

02.02.16 р. виконано 

92 Майборода 

Юрій 

Георгійович 

Про впорядкування пішохідного 

переходу перед Привокзальною 

площею 

 03.02.16 12.02.16 Лаптєва Л.О. Відповідь від 12.02.16 №31.1-02-16. Причина затопленння пішохідного 

переходу  - відсутність зливової каналізації. Орієнтовна варість 

виготовлення ПКД – 91,0 тис.грн. ( в цінах 2015 року). Орієнтовна 

вартість виконання робіт – 5,0 млн. грн. За настання сприятливих 

погодних умов заплановано розгляд питання з представником 

проектної організації та участю депутата. – не виконано. 

93 Мацко 

Володимир 

Васильович 

Про відновлення підвального 

освітлення буд. №1 по вул. 

Мусоргського  та вивчення 

можливості заміни водяних стояків в 

будинках №1 по вул. Мусоргського 

та №11 по вул. Партизанській. 

05.02.16 14.02.16 Лаптєва Л.О. 

Дегтяр Е.Г. 

Відповідь від 12.02.16 №30/2-02-16. Роботи по відновленню освітлення 

підвального приміщення буд. №1 по вул. Мусоргського будуть 

виконані наумовах співфінансування протягом лютого-березня 2016 

року. Заміна водяних стояків в будинках №1 по вул. Мусоргського та 

№11 по вул. Партизанській можлива в разі включення даних видів 

робіт до об’єктів житллового фонду, на яких доцільно виконати 

ремонтні роботи у 2016 році, виходячи з обсягів коштів, передбачених 

міським бюджетом на рік та норм чинного законодавства. Наведена 

заборгованість по будинкам станом на 01.02.16 року. Запропоновано 

створення ОСББ. – не виконано. 

94 Тишкевич 

Наталія 

Миколаївна 

Про надання інформації щодо 

фінансової підтримки громадським 

організаціям 

05.02.16 14.02.16 Лепетко О.М. Відповідь від 11.02.16 №01-26/63/1. Надано витяг з казначейського 

звіту за 2014-2015 р.р. щодо напрямків використання бюджетних 

коштів фінансової підтримки громадським організаціям міста. 

95 Тишкевич 

Наталія 

Миколаївна 

Про надання інформації щодо 

діяльності СМКП «Ритуал» 

 05.02.16 14.02.16 Лаптєва Л.О. 

Желудченко 

С.В. 

 

Відповідь від 16.02.16 №01-26/67/1. Надано: штатний розпис т 

афінасові звіти підприємства за 2013-2015 р.р. Умови заробітної плати 

керівника – передбачені контрактом. Роз’яснено підстави виплати 

заробітної плати, преміювання та матеріальної допомоги керівництва 

та працівників підприємства. Наведені дані щодо: рішень виконавчого 

комітету якими встановлено вартість ритуальних послуг; площі двох 

міських кладових та Військово-меморіального кладовища, що 

обслуговуються підприємством. Виконано. 

96 Тишкевич 

Наталія 

Миколаївна 

Про надання інформації про 

фінансову діяльність КП 

«Знам’янська міська друкарня» 

 05.02.16 14.02.16 О.Ярних Відповідь від 12.02.2016 №3. Надано фінансові звіти підприємства за 

2013-2015 р.р., штатний розпис підприємства з поясненнями щодо 

оплати праці, порядок та нормативно-правові акти, на основі яких 

здійснюється ціноутворення на виконання робіт та послуг 

підприємства. 

97 Тишкевич 

Наталія 

Миколаївна 

Про надання інформації про 

фінансову та господарську 

діяльність КП «ЗЖЕК №1» 

 

05.02.16 14.02.16 Лаптєва Л.О. 

Дегтяр Е.Г. 

Відповідь від 15.02.16 №01-26/68/1. Річні плани закупівель вилучені 

прокуратурою та поліцією. Надано інформацію щодо кількості 

будинків на балансі підприємства, будинків ОСББ та ЖБК, де 

надаються послуги, наведено перелік нормативно-правових актів  

згідно яких формуються тарифи на послуги та роботи. Надано копії: 

фінансових звітів за 2013-2015 р.р., штатногорозпису, звіту з праці за 

січень-грудень 2015 року в якому відображено склад фонду оплати 

праці працівників підприємства. Виконано. 



98 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання роз’яснення: 1) щодо 

стану освітлення вулиці 

Маяковського, від суду до провулку 

Толстого та провулка Некрасова, 

м.Знам’янки; 

2) щодо стану дорожнього покриття 

провулка Некрасова; 3) вжити 

заходів, по ліквідації вимитого 

рівчака для нормального 

пересування мешканців міста від 

провулка Некрасова до провулка 

Толстого  

09.02.16 18.02.16 Лаптєва Л.О. Відповідь від 18.02.16 №50-02-16.  1 – освітлення відсутнє; 2) буде 

оцінений за результатами сезонного (технічного) огляду після 

закінчення зимового сезону. Пропозиції щодоремонтних робіт будуть 

включені до орієнтовного  переліку об’єктів зовнішнього освітлення та 

дорожньо-транспортної інфраструктури наяких доцільно у 2016 році 

провести ремонтні роботи, який буде сформовано в межах фактичних 

призначень. – не виконано. 

99 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання роз’яснення щодо 

стану дорожнього покриття вулиці 

Ворошилова та забезпечення 

часткового ремонту вулиці 

Ворошилова, особливо біля будинків 

№№29,32,34 

09.02.16 18.02.16 Лаптєва Л.О. Відповідь від 18.02.16 №49-02-16. Стан буде оцінений за результатами 

сезонного (технічного) огляду після закінчення зимового сезону. 

Відповідно до бюджетних призначень та враховуючи дефектні акти 

буде прийнято рішення про можливість виконання робіт по ремонту 

дорожнього покриття вулиці. У 2015 році виконано роботи на суму 

99,325 тис.грн. Є ПКД на суму 956,455 тис.грн. – не виконано 

100 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Щодо посилення боротьби з 

ожеледецею на тротуарах міста. 

09.02.16 18.02.16 Лаптєва Л.О. Відповідь від 16.02.16 №36-02-16. Систематично проводяться 

протиожеледні заходи на тротуарах міста. З ПП проводиться 

відповідна робота щодо належного утримання закріплених територій ( 

розчищення від снігу  та посипання протиожеледною сумішшю). 

Виконано. 

101 Мороз Андрій 

Іванович 

Щодо звернення одинокої матері 

Кузят Ганни Петрівни – сприяння в 

наданні матеріальної допомогий 

вирішенні питання одержання 

санаторної путівки для лікування 

шлунково-кишкового тракту у 

санаторіях України. 

09.02.16 18.02.16 Філіпенко С.І. 

Волошина 

А.М. 

Відповідь від 19.02.16 №01-26/77/1. Донька заявниці не належить до 

категорій громадян, якіпідпадають під умови забезпечення путівкою 

через органи соціального захисту. Прийнята заява від заявниці на 

матеріальну допомогу з міського бюджету.  

102 Мороз Андрій 

Іванович 

Про надання копій актів виконаних 

робіт з облаштування тротуарів по 

вулицям Гагаріна, Жовтнева, 

Трудова за 2015 рік. 

09.02.16 18.02.16 Лаптєва Л.О. Відповідь УМА та ЖКГ від 10.02.16 №28-02-10 з додаванням копій 

актів виконаних робіт на 27 аркушах. . виконано 

103 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання інформації 

(повноваження М.Ковальчука, 

звернення до ОМС з приводу 

ліквідації стихійної торгівлі) 

11.02.16 20.02.16 Савельєв  І.М. Відповідь від 22.02.16 №13. Внутрішні накази по підприємству не 

надані у зв’язку з віднесенням їх публічної інформації. Запропоновано 

більш чітко визначити територію біля ринку щодо якої необхідно 

надати інформапцію з питання стихійної торгівлі. 

104 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання копії Статуту та 

переліку видів економічної 

діяльності ЗМКП «ринокторсервіс» 

 11.02.16 20.02.16 Савельєв І.М. Відповідь від 22.02.16 №14. Надано копію Статуту та копію Довідки з 

єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 

105 Мороз Андрій Про розгляд звернення Протоієрея 11.02.16 20.02.16 Грицюк А.А. Відповідь від 23.02.16 №01-26/73/1. Земельна ділянка, про яку йшлося 



Іванович Степана у зверненні, знаходиться у користуванні УКБ ОДА. За результатами 

розгляду інших заяв, прийнято рішення міської ради. Запропоновано 

звернутися до відділ уархітектури та містобудування щодо отримання 

даних відповідно до генерального плану міста про можливе 

розташування культових споруд відповідно до містобудівної 

документації. 

106 Тесленко 

Анатолій 

Вікторович 

Щодо розподілу квартальних 

комітетів №№31,33 

12.02.16 21.02.16 Клименко Н.М. надана відповідь від 22.02.16 №01-26/69/5. Враховано під час 

затвердження меж квартальних комітетів у новій редакції. 

107 Тесленко 

Наталія 

Олександрівна 

Про надання інформації щодо 

причин не оприлюднення на сайті 

міської ради депутатського запиту 

 15.02.16 24.02.16 Клименко Н.М. 

Данільченко 

Ю.В. 

Відповідь від 25.02.2016р. №01-26/76/1. Обов’язковому оприлюдненню 

на сайті підлягають проекти рішень міської ради. Обгрунтовуючі 

матеріали, що стали підставою для підготовки проекту рішення, 

надаються депутатам міської ради в електронному або паперовому 

вигляді та їх зверненнями до відділу по обслуговуванню ради. 

108 Тесленко 

Наталія 

Олександрівна 

Про перегляд графіку руху автобусів 

по маршруту №2 

 15.02.16 24.02.16 Постика С.М. 

Третьякова 

К.В. 

Відповідь від 09.03.2016р. №01-26/92. Прийнято рішення виконавчого 

комітетеу про внесення доповнень до розкладу руху автобусів по 

маршруту №2 «Готель-мікрорайон «Південний». 

109 Пастух 

Костянтин 

Костянтинович 

Про роботу спецінспекції з 

благоустрою міста у січні 2016 року 

15.02.16 24.02.16 Лаптєва Л.О. Відповідь від 24.02.2016р. №01-26/80/1. В місті відсутня спеціалізована 

інспекція з благоустрою. Є посада головного спеціаліста з питань 

екології т аблагоустрою сектору з НС, Оп, Е та Б УМА та ЖКГ 

Знам’янської міської ради. Виконано. 
110 Пастух 

Костянтин 

Костянтинович 

Про вирішення питання щодо 

ремонту покрівлі квартири №61 буд. 

№4 по вул. Привокзальній 

15.02.16 24.02.16 Лаптєва Л.О. 

Дегтяр Е.Г. 

Відповідь від 24.02.2016р. №60-02-16. Роботи палнувалося виконати до 

кінця березня 2016 року. – виконано. 

111 Тишкевич 

Наталія 

Миколаївна 

Про створення комісії щодо 

встановлення металевого паркану на 

перехресті пров. Халтуріна та вул. 

Фрунзе 

16.02.16 25.02.16 Гребенюк С.А. Виконано. Відповідь від 12.05.2016 №01-26/168/1. Відповідно до 

розпорядження міського голови від 19.02.2016 року №36, 24 лютого 

2016 року здійснено комісійне обстеження по питанню визначення 

відповідності діючому законодавству встановлення металевого паркану 

на газонній та тротуарній частинах пров. Халтуріна у м. Знам’янка, 

складено акт. Рішенням виконавчого комітету від 14.03.2016 року №79 

затверджено акт обстеження від 24.02.2016 року, яким зобов’язано КП 

«ЗЖЕК №1», в інтересах територіальної громади міста, здійснити 

роботи по демонтажу самовільно встановленого металевого паркану, 

розташованого газонній та тротуарній частинах пров. Халтуріна у м. 

Знам’янка, на земельній ділянці власником якої є територіальна 

громада міста в особі Знам’янської міської ради. 

112 Грінченко Ігор 

Григорович 

Про забезпечення міста питною 

водою з водогону ОКВП «Дніпро-

Кіровоград» 

16.02.16 25.02.16 Філіпенко С.І. 

Рябов О.М. 

Відповідь від 25.02.16 №01-26/85/1. Відбулася нарада по питанню 

передачі водопровідних мереж з балансу БМЕУ-3 на баланс ОКВП 

«Дніпро-Кіровоград». Досягуто погодження щодо початку процедури 

передачі після погодження з вищим керівництвом. 

113 Тесленко 

Наталія 

Про розірвання договору з гр. 

Антонюк щодо надання послуг з 

 16.02.16 25.02.16 Дегтяр Е.Г. Надана відповідь від 24.02.16 №83. Громадянці, що звернулася до 

депутата підприємством надано письмові відповіді, викладені всі 



Олександрівна вивезення побутових відходів необхідні роз’яснення, щодо поводження з відходами фізичних осіб, 

мешканців м. Знам’янка з урахуванням чинного законодавства. 

Відзначено щодо: обов’язку укладання договору; збирання та 

вивезення побутових відходів у межах певної території  юридичною 

особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на 

конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами; 

зобов'язань підприємств, установ, організацій та громадян (власники, 

балансоутримувачі садиб) укладати договори на вивезення сміття та 

вторинних матеріалів з житло- експлуатуючими організаціями. 

Наголошено на підставах укладання договору з заявницею. Роз’яснено 

право КП «Знам’янська ЖЕК №1» розірвати укладений договір, але 

запропоновано врахувати що: КП «Знам’янська ЖЕК №1» згідно 

вказаних Законів, Типового договору має право вивозити тільки 

побутові відходи, а вивезення інших відходів, зобов’язані вивозити 

мешканці самі або запросити таку послугу у КП «ЗЖЕК №1» та 

оплатити її.  Роз’яснено необхідність зазначення у квитанціях  

вивезення і побутових відходів. Відповідний лист КП «ЗЖЕК №1» 

буде направлений на адресу заявниці,  а також лист, щодо розірвання 

договору.  Надано інформацію щодо:  підстав проведення 

нарахування за встановлені послуги з вивезення побутових відходів, 

мінімальних норм надання послуг з накопичення побутових відходів. 

Роз’яснено порядок реєстрація вихідної та вхідної документації  на 

підприємстві. Надана інформація щодо: порядку формування списків 

споживачів послуг з вивезення побутових відходів та контролю за ним; 

роботи з уточнення списків проживаючих або вибулих в тому числі; 

незаконності звернень мешканців щодо відмови від оплати послуг з 

вивезення відходів по причині спалювання, закопування та ін. відходів. 

– виконано. 

114 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Повторне звернення щодо надання 

копій Правил благоустрою 

17.02.16 26.02.16 Лобов В.Б. Відповідь від 26.02.2016р. №01-26/81/1. Надано копію Правил 

благоустрою м.Знам’янка, смт. Знам’янка Друга та с.Водяне. виконано. 

115 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання копії посадової 

інструкції В.Лобова, а також інших 

нормативно-правових документів, 

що регламентують його діяльність 

17.02.16 26.02.16 Лаптєва Л.О. Відповідь від 26.02.16 №01-26/82/1. Надано копію посадової інструкції. 

Виконано. 

116 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання копій Правил 

розміщення зовнішньої реклами у м. 

Знам’янка 

 17.02.16 26.02.16 Філіпенко С.І. 

Заруцький А.А. 

Відповідь від 23.02.16 №01-26/72/1. Надано копію Правил розміщення 

зовнішньої реклами у м. Знам’янка Виконано. 

117 Кондратьєв 

Роман 

Семенович 

Про освітлення вулиці Чкалова 17.02.16 26.02.16 УМА та ЖКГ Відповідь від 26.02.2016р. №58-2-16. Роботи по заміні ламп вуличного 

освітлення планувалося завершити протягом березня-квітня 2016 року. 

– виконано. 

118 Кондратьєв Про освітлення вулиці Гладуна 17.02.16 26.02.16 УМА та ЖКГ Відповідь від 26.02.2016р. №59-02-16. Орієнтовна вартість проведення 



Роман 

Семенович 

необхідних робіт – 7,0 тис.грн. Пропозиції взяті до уваги та 

планувалося включити до орієнтовного переліку об’єктів зовіншнього 

освітлення, на яких у 2016 році доцільно провести ремонтні роботи. Не 

виконано 

119 Тітраєв Олег 

Борисович 

Про надання інформації на 

звернення Знам’янської міської 

організації політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – 

УКРОП» щодо руху великовагового 

транспорту в центральній частині 

міста 

19.02.16 28.02.16 Філіпенко С.І. 

Гребенюк С.А. 

Відповідь від 02.03.16 №01-26/84/1. Виконано роботи по капітальному 

ремонту вул. Партизанської від вул. Коцюбинського до вул. 

Дмитрівської, від вул. Гагаріна до вул. Коцюбинського, від пров. 

Свердлова до вул. Павлова ( частково).  Встановлено знак з вказівками 

напрямку руху транзитного транспорту, а також знак «Рух вантажних 

автомобілів заборонено». Контроль за дотриманням ПДР здійснює 

відділ поліції. Направлено відповідного листа начальнику зазначеної 

установи. Виконано. 

120 Пастух 

Костянтин 

Костянтинович 

Щодо ліквідації калюжі біля 

сміттєвого майданчику ( будинок 

№10 по вул. Привокзальній) 

 22.02.16 02.03.16 УМА та ЖКГ Відповідь УМА та ЖКГ  від 24.02.16 №56-02-16. Вжито необхідних 

заходів по ліквідації калюжі. Виконано. 

121 Пастух 

Костянтин 

Костянтинович 

Щодо встановлення на 

Привокзальній алею між домами  

№4-10 та №10-12 по вул. 

Привокзальній турнікетів - 

перешкод 

 22.02.16 02.03.16 УМА та ЖКГ Відповідь УМА та ЖКГ від 24.02.16 №55-02-16. Надано доручення КП 

«ЗЖЕК№1» щодо розгляду технічної можливості виконання робіт по 

встановленню перешкод, з метою унеможливлення руху транспорту по 

Привокзальній алеї. Роботи планувалося виконати протягом березня-

квітня 2016 року. Виконано. 

122 Картаєєв 

Сергій 

Всеволодович 

Щодо організації круглого столу за 

участю власників, керівників 

підприємств, депутатів міської , 

районної, обласної та Верховної 

Ради щодо розвитку виробництва в 

місті і в Україні для прийняття 

подальших рішень щодо стабілізації 

економічної ситуації 

22.02.16 02.03.16 Філіпенко С.А. 

Третьякова 

К.В. 

Відповідь від 29.02.16 №01-26/79/1. Проводиться щомісячний 

моніторинг роботи промислових підприємств міста. З керівниками 

промислових підприємств міста опрацьовується питання щодо 

очікуваних обсягів виробництва та реалізації продукції в поточному 

періоді, перспектив виробничої діяльності до кінця звітного року та 

проблемні питання, які потребують вирішення на місцевому рівні. За 

інформацію керівників промислових підприємств, проблемні питання, 

які потребують вирішення на місцевому рівні, на підприємствах міста 

відсутні.Основні проблемні питання підприємств на даний час – висока 

вартість енергоносіїв та пального, що збільшує вартість закупівельних 

матеріалів, а відповідно і вартість виробництва.  

123 Картаєєв 

Сергій 

Всеволодович 

Щодо придбання подрібнювально-

пресувальної техніки та розробки 

постійнодіючої програми озеленення 

міста 

23.02.16 03.03.16 Філіпенко С.А. 

Гребенюк С.А. 

Відповідь від 09.03.2016р. №01-26/91/1. Виконавчим комітетом 

неодноразово розглядалася можливість придбання техніки для 

подрібнення відходів деревообробки (гілок і зрізів дерев). Доцільним є 

придбання навісної на трактор установки (для можливості пересування 

по місту), відповідної потужності, яка б могла подрібнювати не лише 

дрібні гілки, а й гілки та стовбури невеликих дерев. Середня вартість 

такого подрібнювача вітчизняного виробництва в цінах 2016 року 

становить від 90,0 до 120,0 тис.грн., до того ж, необхідні кошти на 

установку та обслуговування техніки. Беручи до уваги обмежені 

можливості міського бюджету, видатки на придбання техніки для 

подрібнення деревини та пресу для відходів в поточному році не 



передбачались. В місті діє Програма охорони навколишнього 

природного середовища в м.Знам’янка  на 2014-2015 роки на період до 

2019 року, заходами якої передбачено озеленення міста, придбання та 

висадження саджанців, обрізка та видалення дерев.   Виконано. 

124 Тесленко 

Наталія 

Олександрівна 

Про вирішення питання щодо 

вивезення гілок  після обрізки дерев 

ПАТ «Кіровоградобленерго» 

24.02.16 04.03.16 Гребенюк С.А. 

Дегтяр Е.Г. 

Відповідь від 07.03.2016 №01-26/87/3. Роботи по прибиранню і 

вивезенню гілок по вул. Осадчого від вул. Тельмана до вул. 

Кіровоградської виконано 01.03.16 р. силами КП «ЗЖЕК №1» 

Виконано 

125 Грінченко Ігор 

Григорович 

Щодо виготовлення ПКД та 

фінансування робіт по ремонту 

житлового будинку №9 по вул. 

Жовтневій 

24.02.16 04.03.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 07.03.2016р. №01-26/88/1. ОСББ «Парковий-9» 

зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб підприємців 21.09.2015 року. 16 жовтня 2015 року 

прийнято рішення міської ради №1839 «Про виключення з переліку 

об’єктів комунальної власності міста житлового будинку №9 по вул. 

Жовтнева». Згідно акту приймання-передачі житлового комплексу або 

його частини з балансу на баланс, складеного 30 жовтня 2015 року, 

житловий будинок №9 по вул. Жовтневій був переданий у вигляді 

цілісного житлового комплексу на баланс ОСББ.Відповідно до ст. 21 

Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку», кошти об’єднання складаються з: - залишків коштів на 

утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, що 

здійснювала управління таким будинком до створення об’єднання; - 

внесків і платежів співвласників; -  коштів, отриманих об’єднанням у 

результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого 

спільного майна багатоквартирного будинку;-  коштів, отриманих 

об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян 

пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові 

субсидії;-  коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб 

основної діяльності об’єднання;-  добровільних майнових, у тому числі 

грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;-  коштів, залучених на 

умовах кредиту або позики;-  коштів державного та/або місцевого 

бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для 

утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і 

капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирного 

будинку;-  пасивних доходів;-  доходів від діяльності заснованих 

об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання 

статутних цілей об’єднання;-  коштів, отриманих з інших джерел, що 

спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.Таким 

чином, міська рада приймає участь у частковому капітальному ремонті 

об’єктів ОСББ лише на умовах співфінансування.Тож, запропоновано 

співвласникам будинку замовити виготовлення необхідної проектно-

кошторисної документації. При наявності проектно-кошторисної 

документації, міською радою буде розглянута можливість 



фінансування робіт з капітального ремонту покрівлі житлового 

будинку.Також, одним із варіантів вирішення питань щодо ремонту 

житлового будинку є участь ОСББ у міському огляді-конкурсі на 

звання «Краще ОСББ» у 2016 році. Переможці міського огляду-

конкурсу на звання «Краще ОСББ» за І, ІІ та ІІІ місця отримують 

сертифікати на виконання робіт по капітальному ремонту житлового 

будинку з міського бюджету. Не виконано. 

126 Тесленко 

Анатолій 

Вікторович 

Щодо відсипки узбічч доріг (вулиць)  25.02.16 05.03.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 11.03.2016р.№01-26/120/3. Виконання робіт по відсипці 

обочин доріг по вул. Героїв Сталінграду в сторону с.Петрово (навпроти 

зупинки «Водолікарня»); по вул. Ульянівській біля буд. №117 (зупинка 

на замовлення); по вул. Островського біля буд. №34; біля автобусних 

зупинок по вул. Г.Сталінграду включено до орієнтовного плану робіт 

на 2016 рік. Не виконано. 

127 Майборода 

Юрій 

Георгійович 

Щодо звернення гр. Б.  25.02.16 05.03.16 Негретов С.П. Відрповідь від 29.02.2016 року №61/25/45/нт. Перевірку обставин 

інцинденту, який мав місце 25.04.2015 року між гр. П. та гр.Б, здійснює 

військова прокуратура  Кіровоградського гарнізону. З метою 

отримання відомостей щодо результатів перевірки вищезазначеного 

факту, необхідно звертатися за належністю. 

128 Тітарєв Олег 

Борисович 

Про вручення Книги пам’яті гр. 

Панчуку 

25.02.16 05.03.16 Бабійчук Г.О. Відповідь від 16.03.2016р. Книга «Війна у пам’яті фронтовиків-

знам’янчан» вручена донці фронтовика Панчука Івана Степановича 

членом президії міської організації ветеранів Поярковою Т.А. 

129 Микуляк Інна 

Вікторівна 

Щодо посади Г.І.Подвиженка 26.02.16 06.03.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 26.02.2016р. №129. Подвиженко Г.І. призначений на 

посаду директора ЦДЮТ з 01.09.13 р. наказом начальника відділу 

освіти за погодженням з міським головою. За період роботи даного 

працівника на посаді директора ЦДЮТ скарг від батьків, вихованців, 

педагогічних працівників закладу на адресу відділу освіти не 

надходило. Жодних документів щодо розслідування органами 

внутрішніми справ заяви ствосовно неповнолітньої З. відділ освіти не 

отримував. 

  Березень     

130 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання дозволу гр. Г. на 

розміщення гаража 

01.03.16 10.03.16 Грицюк А.А. 

Мостовий О.Є. 

Відповідь від 11.03.2016р. №01-26/98/1. Відділом архітектури та 

містобудування УМА та ЖКГ Знам’янської міської ради не надавався 

дозвіл на розміщення гаража на прибудинковій території навпроти 

під’їзду №2 будинку №17 по вул. Привокзальній Виконано. 

131 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про відповідність Правилам 

благоустрою розміщення металевого 

гаража гр. Г. 

 01.03.16 10.03.16 Лобов В.Б. Відповідь від 16.03.16 р. №01-26/146/1. Відділом архітектури та 

містобудування УМА та ЖКГ Знам’янської міської ради не надавався 

дозвіл на розміщення гаража на прибудинковій території навпроти 

під’їзду №2 будинку №17 по вул. Привокзальній Виконано. 

132 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про заміну неробочих ламп 

вул.Привокзальна,5 

 01.03.16 10.03.16 УМА та ЖКГ Відповідь від 11.03.2016р. №02-02-16. Недоліки будуть усунуті до 

кінця березня 2016 року. Виконано. 

133 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про заборону руху вантажного 

транспорту 

01.03.16 10.03.16 УМА та ЖКГ Відповідь від 10.03.2016 р. №01-26/141/1. Протягом 2014-2015 р.р. 

виконано роботи по капітальному ремонту вул. Партизанської (від вул. 



Коцюбинського до вул. Дмитрівської, від вул. Гагаріна до вул. 

Коцюбинського, від пров. Станційного до вуд.Павлова ( частково)). 

Встановлені дорожні знаки щодо напрямку руху транзитного 

транспорту та заборонні знаки. Направлено лист до відділу поліції для 

вжиття заходів та відповідного реагування. Виконано. 

134 Микуляк Інна 

Вікторівна 

Щодо можливості встановлення 

бетонних чи металевих стаціонарних 

стовпчиків на перехрестях 

Привокзальної алеї зі сторони 

дорого 

 02.03.16 11.03.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 11.03.2016р. №85-02-16. Роботи по встановленню 

металевих огорож на Привокзальній алеї будуть виконані у березні 

2016 року. Виконано. 

135 Рубан Олег 

Леонідович 

Щодо забезпечення безпеки руху 

пішоходів на існуючих пішохідних 

переходах 

04.03.16 13.03.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 11.03.2016р. №01-26/96/1. Шляхом обрізки дерев 

зебезпечується чітка видимість відповідних вказівних знаків на 

ділянках автомобільної дороги з існуючими пішохідними переходами у 

м.Знам’янка. За настанням сприятливих погодних умов на ділянках 

автомобільної дороги де встановлено вищезазначені пішохідні 

переходи буде поновлено відповідну розмітку 1.14.1 2зебра». 

Відповідно до ДСТУ заборонено встановлення елементів примусового 

зниження швидкості намагістральнгих вулицях – автомагістраль М-04 

Знам’янка-Луганськ– Ізварине є автомобільною дорогою міжнародного 

значення. Звернення направлено до Знам’янського міського відділу 

поліції по питанню сприяння організації чергування патрульних 

екіпажів поліції для забезпечення виконання ПДР на ділянках 

автомобільної дороги  з інсуючими пішохідними переходами у 

м.Знам’янка. – не виконано. 

136 Тесленко 

Анатолій 

Вікторович 

Про надання завірених належним 

чином актів обстеження, ПКД, актів 

виконаних робіт часткового 

капітального ремонту покрівлі та 

системи водопостачання житлового 

будинку №7 по вул. Трудовій, 

виконаних у 2015 році 

10.03.16 19.03.16 Гребенюк С.А. 

Дегтяр Е.Г. 

Відповідь від 18.03.2016 №01-26/104/3. Враховуючи значний обсіг 

документів, запропоновано ознайомитися з ними в УМА та ЖКГ. 

Виконано. 

137 Тесленко 

Анатолій 

Вікторович 

Про надання завірених належним 

чином копій ПКД по поточному 

ремонту вул. Трудової, капітальному 

ремонту тротуару по вул.Трудовій 

від буд. №16 до буд. 5/3 по вул. 

Чапаєва, улаштування майданчика 

для стоянки автомобілів біля буд.№7 

по вул. Трудовій; завірених 

належним чином актів обстеження 

та виконаних робіт, договорів між 

замовником та виконавцем по 

10.03.16 19.03.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 18.03.2016 №01-26/104/3. Враховуючи значний обсіг 

документів, запропоновано ознайомитися з ними в УМА та ЖКГ. 

Виконано. 



вищезазначених виконаних роботах 

138 Тесленко 

Анатолій 

Вікторович 

Про надання завірених належним 

чином копій ПКД, актів виконаних 

робіт, договору між замовником та 

виконавцем по реконстуркції 

пішохідного переходу від 

залізничного вокзалу по вулиці 

Макаренка 

 10.03.16 19.03.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 23.03.2016 №01-26/107/3. Надано копії актів виконаних 

робіт. З рештою документів, враховуючи значний обсяг робіт, 

запропоновано ознапйомитися в УМА та ЖКГ у зручний час. 

Виконано. 

139 Щава 

Олександр 

Олександрович 

Щодо розглду можливості 

встановлення додаткових зупинок 

автобусу, що рухається по міському 

маршруту №3, у районі перехрестя 

вул. Партизанської та вул. 

Радянської. 

11.03.16 20.03.16 Постика С.М. 

Третьякова 

К.В. 

Відповідь начальника відділу економічного розвитку, промисловості, 

інфраструктури та торгівлі від 11.03.2016 . Паспортом автобусного 

маршруту №3 біля ТОВ «Агропродукт» передбачена зупинка на 

вимогу, що не суперечить Правилам надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту.  

140 Мороз Андрій 

Іванович 

Про сприяння в наданні санаторної 

путівки для лікування дитини 

інваліда дитинства в Знам’янській 

обласній бальнеологічній лікарні 

 

 11.03.16 20.03.16 Волошина 

А.М. 

Відповідь від 22.03.2016 №640. Рекомендовано матері дитини стати на 

облік в закладі охорони здоров’я на отримання путівки для санаторно-

курортного лікування її дитини. 

141 Мороз Андрій 

Іванович 

Про сприяння в наданні санаторної 

путівки для лікування інваліда ІІ 

групи-непрацюючого в Знам’янській 

обласній бальнеологічній лікарні 

 

 11.03.16 20.03.16 Волошина 

А.М. 

Відповідь від 22.03.2016 №639. Інвалід ІІ групи від загального 

захворювання, відносно якого порушувалося звернення, перебуває на 

черзі на санаторно-курортне лікування до КП «Знам’янська обласна 

бальнеологічна лікарня» по неврологічному профілю за №30. Перевага 

або зміна черговості будь-якого з івалідів, ветеранів не можлива 

оскільки це призведе до порушення прав інших. 

142 Мороз Андрій 

Іванович 

Щодо незадоволення 

обслуговуванням пасажирів 

маршруту автобуса №4 

підприємсвтом перевізником 

«Орбіта» 

 11.03.16 20.03.16 Постика С.М. 

Третьякова 

К.В. 

Відповідь від 22.03.2016 №01-26/105/1. Рішенням виконавчого 

комітету від 17.06.2015 року №193 з 01.07.2015 року затверджено зміни 

до розгкладу руху автобусів на міських автобусних маршрутах 

загального користування. Скорочення пільгових рейсів не було, а мали 

місце незначні зміни в розкладі руху  «пільгових» автобусів по 

маршруту №4. Вимога кондукторів по пред’явленню пасажирами 

посвідчень встановленого зразка, що підтверджують право на пільги, 

відповідає Правилам надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту.Питання щодо відстою автобусів з закритими дверима біля 

зупинки «Водолікарня» та посадки пасажирів перед самим 

відправленням автобусу обговорено з керівником ПП «Орбіта». Копія 

звернення направлена керівнику ПП «Орбіта» для опрацювання в 

колективі та вжиття заходів по покращенню обслуговування пасажирів 

на маршруті №4 «Готель-Водолікарня». 

143 Микуляк Інна 

Вікторівна 

Щодо поновлення роботи ліфтів по 

вул. В.Голого (Фрунзе) ,122 

 14.03.16 23.03.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 28.04.16 №01-26/151/3. В будинку створено 

ОСББ «Перспективне», яке зареєстроване в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 17.11.2015 року. 



22 січня 2016 року прийнято рішення міської ради № 93 «Про 

виключення з переліку об’єктів комунальної власності міста житлового 

будинку № 122 по вул. Віктора Голого (вул. Фрунзе)». Згідно акту 

приймання-передачі житлового комплексу або його частина з балансу 

на баланс, складеного 11 лютого 2016 року, житловий будинок №122 

по вул. Віктора Голого (вул. Фрунзе) був переданий у вигляді цілісного 

житлового комплексу на баланс ОСББ. Надано інформацію про вимоги 

ст. 21 Закону України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» щодо  складових джерел надходжень 

коштів об’єднання, які, в тому числі, можуть складатися з  коштів 

державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі 

спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, 

проведення поточного і капітального ремонтів, технічного 

переоснащення багатоквартирного будинку. Таким чином, міська рада 

приймає участь у частковому капітальному ремонті об’єктів ОСББ 

лише на умовах співфінансування. Не виконано. 

144 Лєвінте Сергій 

Васльович 

Про надання копій протоколу 

батьківських зборів 10-В класу, які 

проводилися 14.03.16 т акопії 

Статуту НВК 

 15.03.16 24.03.16 Сопільняк 

Ю.М. 

Відповідь від 22.03.16 №36. Надано копію протоколу зборів. 

Запропоновано ознайомитися зі Статутом НВК на сайті закладу. 

145 Лєвінте Сергій 

Васльович 

Щодо вжиття заходів по 

дотриманню законності в освітніх 

закладах міста та надання правової 

оцінки і вжиття заходів щодо дій 

директора НВК Сопільняка Ю.М. 

15.03.16 24.03.16 Грекова Л.А. Відповідь від 25.03.16 №01-20/548. До відділу освіти не надходило 

звернень щодо фактів порушення законодавства у закладах освіти. 

Питання надання правової оцінки діям директора НВК не входить до 

компетенції відділу освіти. 

146 Тесленко 

Анатолій 

Вікторович 

Про надання завірених належним 

чином копій договорів на виконання 

робіт по розчистці доріг від снігу у 

січні поточного року, укладені з 

фізичними та юридичними 

суб’єктами господарювання; актів 

виконаних вищезазначених робіт 

 15.03.16 24.03.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 18.03.2016 №01-26/104/3. Враховуючи значний обсіг 

документів, запропоновано ознайомитися з ними в УМА та ЖКГ. 

Виконано. 

147 Тишкевич 

Наталя 

Миколаївна 

Про надання інформації щодо 

термінів, дати та умов видачі 

рішення про надання земель для 

садово-городницького товариства 

«Південне» 

18.03.16 27.03.16 Заруцький А.А. 

Грицюк А.А. 

Відповідь від 30.03.2016 №01-26/115/1. Земельна ділянка надана 

садовому товаристу «Південне» в постійне користування для ведення 

садівництва рішенням сесії Знам’янської міської ради №87 від 

26.02.1998 року. Державний акт на право постійного користування 

землею №0033 від 02.04.1998 року. Виконано. 

148 Тишкевич 

Наталя 

Миколаївна 

Про розгляд заяви вчителя НВК 

«Знам’янська ЗШ І-ІІІ ст.№2 – 

ліцей»  

18.03.16 27.03.16 Негретов С.П. 

 

Відповідь ЗМВ УСБУ в Кіровоградській області від 28.03.16 

№61/25/78/нт  - питання, викладені у зверненні, не відносяться до 

компетенції органів СБУ. Звернення направлено до відділу освіти. 

149 Тишкевич 

Наталя 

Про надання інформації: перелік 

МАФів ( у тому числі кіосків), 

18.03.16 27.03.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 28.03.16 №01-26/143/1. Надано таблицю-перелік 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, які 



Миколаївна дозвіл на встановлення яких надано 

Знам’янською міською радою ( її 

виконавчим комітетом); зазначення 

місця розташування МАФів ( у т.ч. 

кіосків); ПІБ, особи, які йнадано 

дозвіл на встановлення МАФ ( у т.ч. 

кіосків); 

№ рішення про наданн ядозволу на 

встановлення; розмір орендної 

плати; розмір заборгованості по 

орендній платі (якщо є); копії рішень 

про надання дозволу на 

встановлення та умови розміщення 

МАФів ( у т.ч. кіосків) 

розміщено на території Знам’янської міської ради. Виконано. 

150 Тишкевич 

Наталя 

Миколаївна 

Про надання інформації: перелік 

вільних земель, котрі можуть бути 

придатні для житлової забудови і 

гаражного будівництва 

 18.03.16 27.03.16 Заруцький А.А. 

Грицюк А.А. 

Відповідь від 28.03.16 №01-26/117/1. Відповідно до плану зонування 

міста Знам’янка землі, котрі можуть бути використані  для житлової 

забудови і гаражного будівництва знаходяться в межах територіальних 

зон: Ж-1, Ж-1п, Ж-2, Ж-3, Ж-4 та Ж-5 з переважними та супутними 

видами використання Виконано. 

151 Тишкевич 

Наталя 

Миколаївна 

Про надання інформації: чи 

проводилися громадські 

обговорення (якщо так, то в якій 

вони стадії) стосовно землі по вул. 

Мусоргського,9 

 18.03.16 27.03.16 Заруцький А.А. 

 

Відповідь від 28.013.16 №01-26/116/1. Громадські обговорення  

стосовно землі по вул. Мусоргського,9 не проводилися. Виконано. 

152 Пастух 

Костянтин 

Костянтинович 

Щодо вирішення питання ремонту 

системи освітлення вул.Енергетиків, 

особливо на відрізку від ринку 

«Фенікс» до вул. Віктора Голого, а 

також розгляду питання поточного 

ремонту дорожнього покриття цього 

ж відрізку вулиці 

 21.03.16 30.03.16 Гребенюк С.А. 

Лапіна Ю.А. 

Відповідь від 01.04.16 №01-26/121/3. Вартість проведення робіт по 

відновленню зовнішнього освітлення вул. Енергетиків, частини вул. 

В.Голого, вул. Трояндової, Тінистої, Каштанової становить орієнтовно 

100,0 тис. грн. Пропозиції будуть включені до орієнтовного переліку 

об’єктів зовнішнього освітлення, на яких у 2016 році доцільно 

провести ремонтні роботи. Не виконано. 

153 Микуляк Інна 

Вікторівна 

Щодо вирішення питання ремонту 

системи освітлення вул.Енергетиків, 

особливо на відрізку від ринку 

«Фенікс» до вул. Віктора Голого 

21.03.16 30.03.16 Гребенюк С.А. 

 

Відповідь від 01.04.16 №01-26/124/3. Вартість проведення робіт по 

відновленню зовнішнього освітлення вул. Енергетиків, частини вул. 

В.Голого, вул. Трояндової, Тінистої, Каштанової становить орієнтовно 

100,0 тис. грн. Пропозиції будуть включені до орієнтовного переліку 

об’єктів зовнішнього освітлення, на яких у 2016 році доцільно 

провести ремонтні роботи. – не виконано 

154 Озеряний 

Віктор 

Анатолійович 

Щодо вжиття заходів по введенню в 

есплуатацію об’єкта незавершеного 

будівництва  «Будівництво 

каналізаційного колектору 

житлового масиву Жовтневе-

22.03.16 31.03.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 01.04.16 №01-26/136/1. Надано копії листів від 22.12.15 

№10-16/298/1 та від 22.12.15 №01-23/192/1 щодо винесення питання на 

розгляд профільної постійної комісії Кіровоградської обласної ради. 

Прийнято рішення Кіровоградської обласної ради 25.03.16 №51 «Про 

передачу майна» відповідно до якого було надано згоду на безоплатну 



Свердлове м. Знам’янка» (щодо 

засідання постійної комісії 

Кіровоградської обласної ради; 

вжиття заходівщодо передачі 

об’єкту в обласну комунальну 

власність; копій листів Знам’янської 

міської ради сьомого скликання з 

даного питання до Кіровоградської 

обласної ради).  

передачу даного об’єктаз балансу УМА та ЖКГ в обласну комунальну 

власність. Після оформлення необхідних документів, заверешення 

будівництва та введення об’єкта в експлуатацію буде здійснюватись 

ОКВП «Дніпро-Кіровоград». - не виконано. 

155 Тесленко 

Анатолій 

Вікторович 

Озеряний 

Віктор 

Анатолійович 

Про вирішення питання заміни 

перегорівших ламп вуличного 

освітлення у мікрорайонах виборчих 

округів №1,№2 

22.03.16 31.03.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 01.04.16 №01-26/123/3. Роботи заплановано на квітень 

2016 року шляхом заміни ламп розжарювання на енергозберігаючі. 

виконано. 

156 Данасієнко 

Неля 

Михайлівна 

Щодо: ремонту мережі 

водопостачання в районі пров. 

Станційного та вул. Партизанської; 

виконання поточного ремонту 

перехрестя пров. Станційного та 

вул. Партизанської; притягнення 

винних до адміністративної 

відповідальності за безгосподарність 

під час утримання мереж 

водопостачання, яка привела до 

значних втрат води 

 23.03.16 01.04.16 Гребенюк С.А. Відповідь виконавчого комітету від 01.04.16 №01-26/129/1 з 

додаванням листа БМЕУ-3 від 31.03.16 №3-2/1888). Аварію на 

водопровідній мережі ліквідовано, захищено від навантаження 

трубопровід, роботи з відновлення дорожнього покриття будуть 

здійснені БМЕУ-3 після стабілізації погодних умов. Виконано 

частково. 

157 Данасієнко 

Неля 

Михайлівна 

Щодо: встановлення на воротах на 

в’їзді в парк  навісного замку; 

визначення відповідального за 

збереження ключів та внесення змін 

до його посадових обов’язків; 

допуску в’їзду в парк лише у 

виняткових випадках 

 23.03.16 01.04.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 01.04.16 №01-26/130/1. Роботи по встановленню 

навісного замка на ворота до в’їзду в міський парк відпочинку будуть 

виконані найближчим часом. Виконано. 

158 Данасієнко 

Неля 

Михайлівна 

Щодо передбачення коштів на 

ремонт дорожнього покриття пров. 

Станційного при перегляді міського 

бюджету на ІІ півріччя 2016 року; 

закриття відкритих каналізаційних 

люків, що зруйновані 

 23.03.16 01.04.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 01.04.16 №01-26/122/3. Можливість виконання робіт по 

ремонту дорожнього покриття пров. Станційного буде розглянуто в 

2016 році. Наведено дані про заходи, що вживаються в частині 

унеможливлення руху великовагового транспорту через центр міста 

(встановлення дорожніх знаків, співпраця зі Знам’янським ВП ГУНП в 
Кіровоградській області. Не виконано. 

159 Данасієнко 

Неля 

Михайлівна 

Щодо впливу на регіональну філію 

Одеської залізниці в частині 

подальшого розпорядження майном 

 23.03.16 01.04.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 11.05.16 №01-26/162/3. На ім’я начальника регіональної 

філії «Одеська залізниця» та начальника Знам’янського БМЕУ-3 

надіслано листи щодо розгляду та вжиття відповідних заходів 



та земельною ділянкою по вул. 

М.Грушевського (колишній дитячий 

садочок), а також утримання 

зазаначеної території в належному 

стані  

відповідно до звернення. Про результати розгляду буде повідомлено 

додатково. 

160 Данасієнко 

Неля 

Михайлівна 

Про надання роз’яснень щодо 

термінів початку ремонту даху буд. 

№7 по вул.Станційній 

 23.03.16 01.04.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 31.03.16 №01-26/128/3. Орієнтовна вартість робіт – 90,0 

тис.грн. Виконання капітального ремонту покрівлі буд. №7 по 

вул.Станційній буде включено до орієнтовного переліку об’єктів, 

фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок розвитку 

міського бюджету на 2016 рік. Запропоновано створення ОСББ, як 

альтернативу управлінню житловим будинком. Не виконано 

161 Данасієнко 

Неля 

Михайлівна 

Щодо вжиття заходів по 

будівництву об’єкту незавершеного 

будівництва  «Будівництво 

каналізаційного колектору 

житлового масиву Жовтневе-

Свердлове м. Знам’янка» та 

передбачення коштів по ремонту 

тротуару  від Знам’янської дирекції 

залізничних перевезень до будинку 

№9 по вулиці М.Грушевського або 

залучення до виконання робіт ПП 

нап умовах співфінансування 

 23.03.16 01.04.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 01.04.16 301-26/137/1. Прийнято рішення Кіровоградської 

обласної ради 25.03.16 №51 «Про передачу майна» відповідно до якого 

було надано згоду на безоплатну передачу даного об’єктаз балансу 

УМА та ЖКГ в обласну комунальну власність. Після оформлення 

необхідних документів, заверешення будівництва та введення об’єкта в 

експлуатацію буцде здійснюватись ОКВП «Дніпро-Кіровоград». 

Роботи по ремонту тротуару  від Знам’янської дирекції залізничних 

перевезень до будинку №9 по вулиці М.Грушевського включені до 

орієнтовного переліку об’єктів благоустрою на яких у 2016 році 

доцільно провести ремонтні роботи. Не виконано. 

162 Мороз Андрій 

Іванович 

Про надання відомостей щодо 

причин накладення арешту на 

майно, що належить гр. С. 

24.03.16 02.04.16 Знам’янське 

МРУЮ 

Хмелю Р.Г. 

Звернення направлено для розгляду за належністю 24.03.16 №01-

25/98/5 

163 Рубан Олег 

Леонідович 

Про надання різних можливих видів 

допомоги гр. Н.  

 24.03.16 02.04.16 Волошина 

А.М. 

Відповідь від 11.04.2016 №01-26/133/1. Проведено обстеження 

матеріально-побутових умов проживання пенсіонерки, якій  роз’яснено 

можливі шляхи отримання матеріальної допомоги з міського бюджету 

в разі звернення до виконавчого комітету з відповідною заявою, 

управління соціального захисту населення, Товариства Червоного 

Хреста України. 

164 Пастух 

Костянтин 

Костянтинович 

Щодо санітарної обрізки гілок дерев 

на територіях житлових будинків 

№№4,6,22 по вул. Привокзальній 

25.03.16 03.04.16 Гребенюк С.А. 

Лапіна Ю.А. 

Відповідь від 01.04.16 №83-02-16. Дано доручення керівництву КП 

«ЗЖЕК №1» щодо включення зазначених робіт в плани робіт, які 

необхідно виконати під час проведення в місті весняного місячника з 

благоустрою Виконано. 

165 Пастух 

Костянтин 

Костянтинович 

Про виконання робіт з санітарного 

прибирання біля паркану д/с 

«Теремок» зі сторони будинку №122 

по вул. В.Голого; біля групи гражів, 

які знаходяться поряд з д/с №8 

«Теремок» з торца будинку №8 по 

28.03.16 06.04.16 Гребенюк С.А. 

Лапіна Ю.А. 

Відповідь від 01.04.2016 року №81-02-16. Роботи по прибиранню 

території біля ДНЗ №2 «Теремок» виконані 30.03.2016 року 

працівниками з благоустрою УМА та ЖКГ. Виконано. 



вул. Привокзальній 

166 Пастух 

Костянтин 

Костянтинович 

Щодо заміни каналізаційних люків 

на території будинку №6 по вул. 

Привокзальній, накриття колодязів 

будинків №№18,20 по вул. 

Привокзальна 

 28.03.16 06.04.16 Гребенюк С.А. 

Лапіна Ю.А. 

Відповідь від 01.04.2016 №82-02-16. Направлено лист ЗВКГ ОКВП 

«Дніпро-Кіровоград» щодо вжиття необхідних заходів. Не виконано. 

167 Сопільняк 

Юрій 

Михайлович 

Щодо ремонту дорожнього покриття 

прибудинкової території житлового 

будинку №17 по вул. Привокзальній 

та відсипання щебенем заїзду до 

будинків №№11,7 по вул. 

Привокзальній 

 28.03.16 06.04.16 Гребенюк С.А. 

 

Відповідь від 07.04.2016 №01-26/131/3. Пропозиції, викладені у 

зверненні, будуть включені до орієнтовного переліку об’єктів 

дорожньо-мостового господарства наякий у 2016 році доцільно 

провети ремонтні роботи. Не виконано. 

168 Тітарєв Олег 

Борисович 

Щодо хуліганських дій, вчинених 

громадянкою міста 

 29.03.16 07.04.16 Бензар А.В. Відповідь від 05.04.2016 року №4906/01/115-16. Звернення стосовно 

хуліганських дій зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв і 

повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інші події 

Знам’янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області за 

№2124 від 30.03.16 року. З урахуванням того, що в результаті 

проведеної перевірки, не виявлено ознак вчинення кримінального 

правопорушення, а вбачаються ознаки адміністративного 

правопорушення, передбаченого ст.173 КупАП, працівниками 

Знам’янського ВП ГУНП в Кіровоградській області на підставі 

положень Закону України «Про звернення громадян» було складено 

відповідний висновок і буде вирішуватись питання про притягнення до 

відповідальності по ст. 173 КупАП гр.Р. 

169 Грінченко Ігор 

Григорович 

Про надання допомоги у 

влаштуванні дитини в дитячий 

садочок №8 «Світлячок» 

30.03.16 08.04.16 Грекова Л.А. Відповідь від 07.04.16 №01-20/669. Щодо можливості влаштуванні 

дитини в дитячий садочок №8 «Світлячок» після подання до міського 

відділу освтіи матір’ю необхідних документів, визначених чинним 

законодавстом. Влаштування дитини у дошкільний навчальний 

заклад відбувається за умови надання батьками, або особами, що їх 

замінюють, документів згідно визначеного переліку. Мати дитини 

до відділу освіти не з’являлась. 

170 Грінченко Ігор 

Григорович 

Про розгляд звернення мешканців 

ж/б №33 по вул. Дмитрівській та 

прийняття рішення щодо технічного 

стану труб стояка холодного 

водопостачання. При необхідності – 

провести роботи по їх заміні. 

30.03.16 08.04.16 Дегтяр Е.Г. Відповідь від 13.04.16 №227. Проведено обстеження. Потребують 

заміни трубопроводи внутрішньобудинкової системи від підвалу до 

квартир. Орієнтовна вартість робіт – 8,0 тис.грн. Можливе виконання 

робіт на умовах співфінансування, при умові відсутності боргу за 

надані послуги перед КП «ЗЖЕК №1» Не виконано. 
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171 Сопільняк 

Юрій 

Михайлович 

Розгляд звернення адміністрації ЗШ 

№3 щодо необхідності 

відокремлення території гаражного 

кооперативу від шкільного подвір’я 

парканом 

 04.04.16 13.04.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 14.04.16 №01-26/144/3. Питання буде вирішуватись на 

стадії прийняття в експлуатацію об’єктів – гаражів по вул. В.Голого 

(Фрунзе)(біля будинку №110-Б) 

172 Мороз Андрій 

Іванович 

Про вирішення питання повернення 

у користування індивідуальної 

садово-городницької ділянки №1771 

на території товариства садівників 

«Південне» 

 11.04.16  20.04.16 Грицюк А.А. Відповідь від 05.05.16 №01-26/156/1. Відповідно до листа голови 

садового товариства «Південне» від 15.04.2016 року питання стосовно 

земельної ділянки №1771 було спільно вирішено та внаслідок 

досягнуто позитивного рішення наділити нову земельну ділянку з 

подальшим розробленням, а також залишити ділянку №1771 у 

користуванні ще на 1 рік. 

173 Мороз Андрій 

Іванович 

Про вирішення питання повернення 

у користування індивідуальної 

садово-городницької ділянки №1283 

на території товариства садівників 

«Південне» 

 11.04.16  20.04.16 Грицюк А.А. Відповідь від 05.05.16 №01-26/159/1. Відповідно до листа голови 

садового товариства «Південне» від 15.04.2016 року питання щодо 

вилучення земельної ділянки №1283 не порушувалося. Було тільки 

надано повідомлення про заборгованість зі сплати земельного податку 

перед садівничим товариством з 2008 року за земельну ділянку №1283. 

174 Мороз Андрій 

Іванович 

Щодо вжиття заходів по 

запобіганню публічного приниження 

людської гідності, порушення прав 

та свобод на повагу громадян 

України 

 11.04.16  20.04.16 Данільченко 

Ю.В. 

Відповідь від 16.05.16 №01-26/175/1. На сьогоднішній день в УМА та 

ЖКГ прийнято головного спеціаліста сектору з питань надзвичайних 

ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою. Дана посадова особа 

має складати адміністративні протоколи за статтею 152 КупАП 

України. Питання приниження людської гідності, порушення прав та 

свобод громадян відноситься до компетенції судових органів. 

175 Мороз Андрій 

Іванович 

Щодо вжиття заходів по 

запобіганню публічного приниження 

людської гідності, порушення прав 

та свобод на повагу громадян 

України 

 11.04.16  20.04.16 Бензар А.В. Направлено для розгляду за належністю 11.04.16 №01-25/129/5. 

Відповідь від 26.04.16 №6081/01/115-16 – депутатські звернення 

розглянуті керівництвом відділу поліції. Звернення зареєстровані до 

журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінальних 

правопорушень та інші події Знам’янського відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області. З урахуванням того, що у даному випадку не 

виявлено ознак вчинення кримінального правопорушення та 

адміністративного правопорушення та адміністративного 

правопорушення, працівниками Знам’янського ВП ГУНП в 

Кіровоградській області на підставі положень ЗУ «Про звернення 

громадян» було проведено перевірку, за результатами якої складено 

відповідний висновок. Із громадянами були проведені профілактичні 

бесіди.  

176 Мороз Андрій Про вирішення питання повернення  11.04.16  20.04.16 Бензар А.В. Направлено для розглядуза належністю 11.04.16 №01-25/129/5. 



Іванович у користування індивідуальної 

садово-городницької ділянки №1283 

на території товариства садівників 

«Південне» 

Відповідь від 11.05.16 №6813/01/115-16 – депутатські звернення 

розглянуті керівництвом відділу поліції. Звернення зареєстровані до 

журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінальних 

правопорушень та інші події Знам’янського відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області. З урахуванням того, що у даному випадку не 

виявлено ознак вчинення кримінального правопорушення та 

адміністративного правопорушення та адміністративного 

правопорушення, працівниками Знам’янського ВП ГУНП в 

Кіровоградській області на підставі положень ЗУ «Про звернення 

громадян» було проведено перевірку, за результатами якої складено 

відповідний висновок. Так як в даних матеріалах можуть вбачатися 

цивільно-правові відносини, тому зацікавлені особи мають право в 

привтаному порядку звернутися до суду. 
177 Мороз Андрій 

Іванович 

Про вирішення питання повернення 

у користування індивідуальної 

садово-городницької ділянки №1771 

на території товариства садівників 

«Південне» 

 11.04.16  20.04.16 Бензар А.В. Направлено для розгляду за належністю 11.04.16 №01-25/129/5. 

Відповідь від 11.05.16 №6813/01/115-16 – депутатські звернення 

розглянуті керівництвом відділу поліції. Звернення зареєстровані до 

журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінальних 

правопорушень та інші події Знам’янського відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області. З урахуванням того, що у даному випадку не 

виявлено ознак вчинення кримінального правопорушення та 

адміністративного правопорушення та адміністративного 

правопорушення, працівниками Знам’янського ВП ГУНП в 

Кіровоградській області на підставі положень ЗУ «Про звернення 

громадян» було проведено перевірку, за результатами якої складено 

відповідний висновок. Так як в даних матеріалах можуть вбачатися 

цивільно-правові відносини, тому зацікавлені особи мають право в 

привтаному порядку звернутися до суду. 
178 Бойко Світлана 

Василівна 

Про вирішення питання перенесення 

сміттєвого майданчика (звернення 

мешканців будинку №26 по вул. 

Київська) 

 13.04.16  22.04.16 Гребенюк С.А. 

Мостовий О.Є. 

Відповідь від        №.                Відділом архітектури та містобудування 

УМА та ЖКГ в результаті робочої зустрічі з представниками громади 

даного району міста та особисто з депутатом, виготовлено ситуаційну 

план-схему перенесення сміттєвого майданчика повул.Київській у 

м.Знам’янка. На даний час триває стадія погодження перенесення 

даного сміттєвого майданчика по вул. Київській з відповідними 

технічними службами міста. Виконано частково. 

179 Тишкевич 

Наталя 

Миколаївна 

Щодо вирішення питання з 

благоустрою та поновлення газону 

по вул. Грушевського, 45 та 47 

 13.04.16  22.04.16 Гребенюк С.А. 

 

Відповідь від 22.04.16 №01-26/148/1.  Роботи по благоустрою тротуару 

та поновлення газону за вказаною адресою включено до плану робіт на 

2016 рік Не виконано 

180 Тишкевич 

Наталя 

Миколаївна 

Про створення комісії для 

встановлення факту наявності по 

вул. О.Малицького сміттєзвалища і 

його ліквідації 

 15.04.16  24.04.16 Гребенюк С.А. 

 

Відповідь від 22.04.16 №01-26/154/1. Проведено комісійне обстеження 

(21.04.16р.).  ями для утилізації побутових відходів на присадибній 

ділянці за адресою: вул. Олега Малицького, №. Розташування ями та її 

стан не відповідають санітарним та будівельним нормам. Комісією 

проведено роз’яснювальну роботу з мешканцями. Досягнуто спільну 



згоду мешканців щодо перенесення ями з побутовими відходами на 

прийнятну для обох конфліктних сторін відстань від огорожі. За 

результатами проведеного обстеження, комісією були запропоновані 

наступні рекомендації:виконати роботи по перенесенню ями з 

побутовими відходами на прийнятну для обох конфліктних сторін 

відстань, а саме – 70 см від огорожі сусідньої ділянки. Влаштувати 

компостну яму закритого типу згідно існуючих нормативів і правил. 

Виконано. 

181 Пастух 

Костянтин 

Костянтинович 

Щодо вирішення питання 

проведення ремонтих робіт ж/б №6 

по вул. Привокзальній: заміни 

вкрадених каналізаційних люків, 

відновлення відмостки, часткового 

ремонту прибудинкової території з 

північної сторони будинку,  ремонту 

даху над під’їздпми в будинку та 

корків над під’їздами 

 18.04.16  27.04.16 Гребенюк С.А. 

Дегятр Е.Г. 

Відповідь від 20.04.2016 №240. Роз’яснено питання балансової 

належності колодязів каналізаційного колектору, надана орієнтовна 

варість робіт по відновленню відмостки навколо будинку. 

Запропонована можливість виконанняя ремонтних робіт під’їздів на 

умовах співфінансування. Не виконано. 

182 Пастух 

Костянтин 

Костянтинович 

Щодо розгляду звернення 

мешканців ОСББ по 

вул.Енергетиків,19 (ремонт 

освітлення та частковий ремонт 

дорожнього покриття вулиці; 

фінансова допомога у ремонті 

будинку;  ) 

 18.04.16  27.04.16 Гребенюк С.А. 

Дегятр Е.Г. 

Відповідь від 19.04.16 №238. Питання не відносяться до компетенції 

КП «ЗЖЕК №1». Відновлення освітлення вул.Енергетиків можливе при 

фінансуванні з бюджету так як по вулиці відсутня лінія вуличного 

освітлення. . Не виконано. 

183 Мороз Андрій 

Іванович 

Про вирішення питання повернення 

у користування індивідуальної 

садово-городницької ділянки 

розміром 6 кв.м (0,06 га) на 

території товариства садівників 

«Південне» 

 19.04.16  28.04.16 Бензар А.В. Направлено на розгляд за належністю вих. №01-25/146/5 від 19.04.16. 

Відповідь від 11.05.16 36811/01/115-16. Звернення зареєстровані до 

журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінальних 

правопорушень та інші події Знам’янського відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області за №№2757 та 2758 та приєднані до матеріалів 

перевірки зареєстровані до ЄО №2343 так як в них викладено один і 

той же факт. . З урахуванням того, що у даному випадку не виявлено 

ознак вчинення кримінального правопорушення та адміністративного 

правопорушення та адміністративного правопорушення, працівниками 

Знам’янського ВП ГУНП в Кіровоградській області на підставі 

положень ЗУ «Про звернення громадян» було проведено перевірку, за 

результатами якої складено відповідний висновок. Так як в даних 

матеріалах можуть вбачатися цивільно-правові відносини, тому 

зацікавлені особи мають право в привтаному порядку звернутися до 

суду. 

184 Мороз Андрій 

Іванович 

Про вирішення питання повернення 

у користування індивідуальних 

садово-городницьких ділянок 

 19.04.16  28.04.16 Бензар А.В. Направлено на розгляд за належністю вих. №01-25/146/5 від 19.04.16. 

Відповідь від 11.05.16 36811/01/115-16. Звернення зареєстровані до 

журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінальних 



розміром №№1384,1383 на території 

товариства садівників «Південне» 

правопорушень та інші події Знам’янського відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області за №№2757 та 2758 та приєднані до матеріалів 

перевірки зареєстровані до ЄО №2343 так як в них викладено один і 

той же факт. . З урахуванням того, що у даному випадку не виявлено 

ознак вчинення кримінального правопорушення та адміністративного 

правопорушення та адміністративного правопорушення, працівниками 

Знам’янського ВП ГУНП в Кіровоградській області на підставі 

положень ЗУ «Про звернення громадян» було проведено перевірку, за 

результатами якої складено відповідний висновок. Так як в даних 

матеріалах можуть вбачатися цивільно-правові відносини, тому 

зацікавлені особи мають право в привтаному порядку звернутися до 

суду. 

185 Тесленко 

Наталія 

Олександрівна 

Про надання рішень міської ради та 

виконавчого комітету 

 22.04.16 01.05.16 Клименко Н.М. 

Ратушна І.О. 

Відповідь від 01-26/150/5 від 27.04.16 року. Надано 2 копії рішення 

міської ради та 1 копія рішення виконавчого комітету 

186 Антоненко 

Олег 

Савелійович 

Про вжиття заходів щодо закриття 

оглядових колодязів біля будинків 

№№47,49,81 по вул. Осадчого 

 22.04.16 01.05.16 Гребенюк С.А. Відповідь від  26/04/16 №01-26/163/1. На даний час посада головного 

спеціаліста з питань екології та благоустрою управління МА та ЖКГ 

вакантна. Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади. Жоден 

інший спеціаліст управління, відповідно до своїх посадових обов’язків, 

не має права притягувати мешканців міста до адміністративної 

відповідальності. Питання залишається на контролі і така робота буде 

продовжена після прийняття на посаду головного спеціаліста з питан 

екології та благоустрою. 

187 Коленченко 

Надія Іванівна 

Про надання інформації відповідно 

до звернення мешканців житлового 

будинку №28 по вул. Глібка щодо 

подальшого реформування галузі 

ЖКГ міста та виконання ремонтних 

робіт в будинку тощо. 

 25.04.16 04.05.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 17.05.16  № 01-26/179/1.  Звернення було направлено 

керівнику КП «ЗЖЕК №1» Дегтярю Е.Г. ( лист від 227.04.16 №01-

1/280/3) для розгляду та надання інформації. Відповідно до відповіді 

керівника зазначеного підприємства від 11.05.2016 №260, надано 

інформацію про заборгованість мешканців даного будинку станом на 

01.05.2016 року – 14824,52 грн. та кількість власників квартир на яких 

подано до суду щодо погашення заборгованості. Надано інформацію 

щодо запланованого в травні-червні 2016 року часткового капітального 

ремонту покрівлі. Зазначено, що власникам нежитлових приміщень 

перед опалювальним сезолном будуть направлені листи щодо 

утеплення власних приміщень. Повідомлено про правові механізми 

стосунків з організаціями і власниками, які займають перший поверх у 

разі створення ОСББ, а саме: здіснення права спільної власності 

регулюється нормами статей 355-372 Цивільного кодексу України. 

Відповідно до ч.2 ст.358 Цивільного кодексу України співвласники 

можуть домовлятися пропорядок володіння та користування майном, 

що є спільною частковою власністю. Договір може бути укладено у 

простій письмовій формі, посвідчуватися нотаріально чи вчинятися без 

такого посвідчення. 



188 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про надання роз’яснень щодо дій 

працівників КП «ЗЖЕК №1» по 

заміні ламп 

28.04.16 07.05.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 16.05.16 №01-26/177/1. Роботи по встановленню 

енергозберігаючих ламп по вул. Привокзальній проводились КП 

«ЗЖЕК №1» відповідно до плану. Дан іроботи УМА та ЖКГ не були 

прийняті в частині завищення вартості енергозберігаючих ламп, так як 

ціни на них не відповідали середньорегіональним цінам. Враховуючи 

вищезазначене, КП «ЗЖЕК №1» було проведено заміну 

енергозберігаючих ламп на лампи розжарювання. З керівником КП 

«ЗЖЕК №1» було проведно роз’яснювальну роботу щодо вивчення 

цінового ринку при закупівлі матеріалів. 

189 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про створення комісії з огляду 

знищення зелених насаджень у 

парку ім. Т.Г.Шевченка 

28.04.16 07.05.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 16  травня № 01-26/176/1. З метою вирішення питання, 

УМА та ЖКГ направлено лист начальнику Знам’янського відділу 

поліції ГУНП в Кіровоградській області. Після отримання відповіді 

буде надана додадкова інформація. 

190 Лєвінте Сергій 

Васильович 

Про грейдерування та підсипку 

відрізку вул.Маяковського від рогу з 

вулицею Толстого до будинку №75 

28.04.16 07.05.16 Гребенюк С.А. Не виконано. Роботи по грейдеруванню вул. Олени Теліги включено до 

плану робіт на 2016 рік. У разі виділення додаткових коштів на 

виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття при 

уточненні міською радою бюджетних призначень на 2016 рік, 

виконання робіт по вул. Маяковського буде включено доорієнтовного 

переліку, фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок 

міського бюджету на 2016 рік. 

191 Тесленко 

Наталія 

Олександрівна 

Щодо благоустрою території ринку 

«Південний» 

29.04.16 08.05.16 Гребенюк С.А. Відповідь від 18.05.16  №01-26/181/1.  Згідно рішення виконавчого 

комітету від 23 квітня 2014 року № 170 «Про затвердження схеми 

санітарного очищення міста Знам’янка» територія для постійного 

утримання в належному санітарному стані біля торгових об’єктів перед 

будівлею колишнього кінотеатру «Україна» закріплена за наступними 

підприємствами:ПП Цимбал І.О., ПП Бойко М.М., ПП Найдьонов С.П., 

ПП Цюнко O.JI. - частина території між вулицями Селянська, 

Перемоги та Рози Люксембург. За інформацією КП «ЗЖЕК № 1» 

договори на вивезення твердих побутових відходів заключні з 

наступними підприємцями, торговельні об’єкти яких розміщені біля 

колишнього кінотеатру «Україна»:Куц Л. В., магазин промтоварів по 

вул. Олени Теліги (кол. Рози Люксембург); Корнійчук О. Д., кіоск 

промтоварів по вул. Олени Теліги (кол. Рози Люксембург); 

Плохотнікова О. О., магазин «Одеса» по вул. Олени Теліги (кол. Рози 

Люксембург); Коваленко Л. М., магазин промтоварів по вул. Олени 

Теліги (кол. Рози Люксембург); Найдьонов С. П., магазин «Бона» по 

вул. Олени Теліги (кол. Рози Люксембург); Маренич І. О., магазин 

«Маркетопт» по вул. Олени Теліги (кол. Рози Люксембург); Отже, 

схема санітарного очищення потребує корегування. У зв’язку з чим, 

управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Знам’янської міської ради буде підготовлено проект 

рішення, згідно з яким вищевказана територія буде закріплена за 



приватними підприємствами, які здійснюють на ній підприємницьку 

діяльність. Згідно з вищезазначеним рішенням за ПТУ-12 закріплена 

територія: вулиця Осадчого, від пішохідного мосту до вулиці Леніна; 

стадіон і сквер біля Андріївської церкви по вул. Петровського, в тому 

числі і територія навколо огорожі навчального закладу. 

 


