
                                                                                                                                 

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять першої сесії 

 

30.06.2017 р.                                      Летичів                                               №  1        

 

 

Про депутатські звернення, запити та 

клопотання 

  

  

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про статус депутатів до місцевих 

рад», керуючись ст. 43, ч.8 ст. 49  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.  Розглянути депутатські запити, звернення та клопотання: 

 

1.1. Розглянути депутатський запит депутата Летичівської селищної ради 

Тимчика Сергія Миколайовича щодо  виділення коштів з бюджету 

Летичівської селищної ради в сумі 130,0 тис. грн. для продовження 

проведення газифікації в с. Вербка (Депутатський запит додається). 

 

2. Зняти з контролю депутатські запити, звернення та клопотання: 

 

2.1. Депутата селищної ради Ленчицької Людмили Миколаївни щодо 

відкриття продуктового магазину в с. Терлівка. 

  

2.2. Депутата селищної ради Слободанюк Галини Володимирівни щодо 

встановлення котла в дитячому садку «Берізка» в с. Новокостянтинів. 

 

2.3. Депутата селищної ради Марчук Наталії Броніславівни щодо проведення 

технічної інвентаризації будівель та спорту, установ, що є 

балансоутримувачами Летичівської селищної ради, а саме наявність 

виготовлення технічних паспортів на приміщення, витягів з реєстру речового 

права та відповідно документи, що підтверджують оформлення правових 

відносин щодо використання земельними ділянками даних установ. До 1 



грудня 2016 року власними силами виконавчого комітету провести 

інвентаризацію.  

 

2.4. Депутата Летичівської селищної ради Ленчицької Людмили Миколаївни 

щодо виготовлення відповідної технічної документації пункту по 

відтворенню стада ВРХ в с. Терлівка. 

         

 

3.  Продовжити термін виконання депутатських запитів, звернень та 

клопотань: 

3.1. Запит депутата Летичівської селищної ради Білоконя Анатолія 

Олександровича щодо відновлення роботи шкільного басейну у 

Летичівському НВК №3. 

Доручити вивчити дане питання начальнику відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради  Маринюку М.В.  та в місячний термін 

надати відповідь. 

 

3.2. Запит депутата Летичівської селищної ради Білоконя Анатолія 

Олександровича щодо проведення капітального ремонту каналізаційної 

системи в мікрорайоні Щедрова. 

Доручити вивчити дане питання  першому заступнику селищного 

голови Ліщинському О.В. та в місячний термін надати відповідь.  

 

3.3. Запит депутата Летичівської селищної ради Білоконя Анатолія 

Олександровича щодо проведення капітального ремонту водомережі в 

мікрорайоні Щедрова. 

Доручити вивчити дане питання  першому заступнику селищного 

голови Ліщинському О.В. та в місячний термін надати відповідь.  

 

3.4. Запит депутата Летичівської селищної ради Бойко Людмили Андріївни  

щодо підключення багатоквартирних будинків № 2, 4, 6, 8, 10, 10а по  вул. 

Кармалюка в смт Летичів до центральної каналізаційної системи селища, 

враховуючи звернення жителів при уточненні селищного бюджету на 

поточний рік врахувати кошти на будівництво каналізаційного колектора по 

вул. Кармалюка. 

Доручити вивчити дане питання  першому заступнику селищного 

голови Ліщинському О.В. та в місячний термін надати відповідь.  

 

3.5.  Запит депутата Летичівської селищної ради Варченко Маргарити 

Львівни щодо виділення коштів для придбання 30 дитячих шаф в ДНЗ №3 

«Журавлик» в сумі 96,0 тис. грн. та пилососа і праски в сумі 4225,0 тис. грн. 

         Доручити вивчити дане питання начальнику відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради  Маринюку М.В.  та в місячний термін 

надати відповідь. 

  



3.6. Запит депутата Летичівської селищної ради Паліги Василя Федоровича 

щодо ремонту доріг вулиць: Ламана, Печенюка в с. Грушківці, вул. Заліська в                

с. Бохни,  

         Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. в місячний 

термін проінформувати депутата Летичівської селищної ради Палігу Василя 

Федоровича та селищну раду про результати розгляду депутатського запиту. 

 

3.7. Депутата Летичівської селищної ради Самолюка Миколи Миколайовича 

щодо ремонту дороги по вул. Маринюка. 

 Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. в місячний 

термін року проінформувати депутата Летичівської селищної ради Самолюка 

Миколу Миколайовича та селищну раду про результати розгляду 

депутатського запиту. 

 

3.8. Депутата селищної ради Слободянюк Галини Володимирівни щодо 

ремонту доріг сіл: Антонівка, Попівці, Новокостянтинів, Суслівці, 

встановлення огорожі для братської могили в с. Новокостянтинів, ремонт 

мосту між селами Кудинка та Новокостянтинів, а також котла в дитячому 

садку «Берізка» в с. Новокостянтинів. 

Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. та 

спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

охорони навколишнього середовища Летичівської селищної ради 

Слободянюку Р.С. в місячний термін проінформувати депутата Летичівської 

селищної ради Слободянюк Галину Володимирівну та селищну раду про 

результати розгляду депутатського запиту. 

 

3.9. Депутата селищної ради Ленчицької Людмили Миколаївни щодо ремонту 

доріг вулиць Центральна, Польова с. Снітівка; вулиць Садова та Лісова в                    

с. Російська Буда, вул. Ревуцького с. Ревуха, проведення вуличного 

освітлення в селах Снітівка, Малаківщина, Російська Буда, Ревуха та 

Терлівка. 

Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. та 

спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

охорони навколишнього середовища Летичівської селищної ради 

Слободянюку Р.С. в місячний термін проінформувати депутата Летичівської 

селищної ради Ленчицьку Людмилу Миколаївну та селищну раду про 

результати розгляду депутатського запиту. 

 

3.10. Депутата селищної ради Лободи Василя Порфировича щодо 

капітального ремонту доріг села Копитенці.   

Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. та 

спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

охорони навколишнього середовища Летичівської селищної ради 

Слободянюку Р.С. в місячний термін проінформувати депутата Летичівської 

селищної ради Лободу Василя Порфировича та селищну раду про результати 

розгляду депутатського запиту. 



 

3.11. Депутата селищної ради Тимчика Сергія Миколайовича щодо ремонту 

доріг сіл Вербка, Ялинівка, Москалівка, Лісоберезівка, Розсохувата та 

Новомиколаївка також ремонт ФАПу в с. Лісоберезівка і освітлення вулиць 

даних населених пунктів. 

Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. та 

спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

охорони навколишнього середовища Летичівської селищної ради 

Слободянюку Р.С. в місячний термін проінформувати депутата Летичівської 

селищної ради Тимчика Сергія Миколайовича та селищну раду про 

результати розгляду депутатського запиту. 

 

3.12. Депутата селищної ради Загамули Віктора Омеляновича щодо поточного 

ремонту освітлення вулиць с. Голенищево та Майдан Голенищівський, 

ремонту будинку для медпрацівників с. Голенищево, заміни огорожі на 

кладовищі с. Голенищево, закупівлі інвентаря та обладнання для амбулаторії 

сіменої медицини с. Голенищево, виділення коштів для поточного ремонту 

бібліотеки, будинку культури с. Сахни, поточного ремонту доріг сіл Сахни, 

Лозни, Майдан-Сахнянський,  освітлення даних сіл та виділення коштів на 

ремонт шести громадських криниць. 

Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В., спеціалісту 

відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та охорони 

навколишнього середовища Летичівської селищної ради Слободянюку Р.С. та 

начальнику відділу культури, національностей та релігій Летичівської 

селищної ради Морозовій О.М. в місячний термін проінформувати депутата 

Летичівської селищної ради Загамулу Віктора Омеляновича  та селищну раду 

про результати розгляду депутатського запиту. 

 

3.13. Депутата селищної ради Бойцерука Тараса Юрійовича щодо відновлення 

водонапірної башти вуличного освітлення в селах Гречинці, Іваненці, 

Михунки, поточний ремонт вулиць даних сіл 

Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. та  

спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

охорони навколишнього середовища Летичівської селищної ради 

Слободянюку Р.С. в місячний термін проінформувати депутата Летичівської 

селищної ради Бойцерука Тараса Юрійовича  та селищну раду про результати 

розгляду депутатського запиту. 

 

3.14. Депутата селищної ради  Белінського Олександра Анатолійовича щодо 

відновлення автобусного сполучення населених пунктів: Майдан – Прилужне 

– Буцні – Нова Гута –Летичів.     

Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  в місячний 

термін проінформувати депутата Летичівської селищної ради Белінського 

Олександра Анатолійовича  та селищну раду про результати розгляду 

депутатського запиту. 

 



3.15. Депутата селищної ради Бойко Людмили Андріївні про проведення 

ремонту провулків яким передбачено сполучення вул. Чапаєва та                        

вул. Кармалюка, а також завершення ремонту дорожнього покриття  по                    

вул. Чапаєва, а також завершення  ремонту тротуару по вул. Кармалюка. 

Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. до в 

місячний термін проінформувати депутата Летичівської селищної ради Бойко 

Людмилу Андріївну та селищну раду про результати розгляду депутатського 

запиту. 

 

3.16. Депутата селищної ради Розвори Олександра Костянтиновича щодо    

покладання на узбіччя тротуару по вул. Радянській в смт Летичів. 

Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. в місячний 

термін проінформувати депутата Летичівської селищної ради Розвору 

Олександра Костянтиновича  та селищну раду про результати розгляду 

депутатського запиту. 

 

3.17. Депутата селищної ради Розвори Олександра Костянтиновича про стан 

дорожнього покриття тих вулиць, ремонт яких було проведено в період 

останніх років шляхом підсипання піщано-щебеневої суміші. Першочерговий 

ремонт дорожнього покриття тих вулиць смт Летичів, які названі в честь 

загиблих воїнів АТО. 

Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. в місячний 

термін проінформувати депутата Летичівської селищної ради Розвору 

Олександра Костянтиновича та селищну раду про результати розгляду 

депутатського запиту. 

 

3.18. Депутата селищної ради Ключник Юлії Михайлівни щодо  автобусного 

сполучення сіл: Горбасів-Марківці-Летичів 

Заступнику селищного голови Гущаку В.М. в місячний термін 

проінформувати депутата Летичівської селищної ради Ключник Юлію 

Михайлівну та селищну раду про результати розгляду депутатського запиту. 

 

3.19. Депутата селищної ради Марчук Наталії Броніславівни щодо  ремонту 

дорожнього покриття вулиць та провулків: Печенюка, Пушкіна, Чкалова. 

Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. в місячний 

термін проінформувати депутата Летичівської селищної ради Марчук 

Наталію Броніславівну та селищну раду про результати розгляду 

депутатського запиту 

 

3.20. Депутата селищної ради Хуторянець Марії Іванівни про відсутність 

освітлення  вул. О.Гончара в смт Летичів.   

Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, 

інфраструктури та охорони навколишнього середовища Летичівської 

селищної ради Слободянюку Р.С. в місячний термін проінформувати депутата 

Летичівської селищної ради Хуторянець Марію Іванівну та селищну раду про 

результати розгляду депутатського запиту. 



3.21. Депутата селищної ради Фасенко Тетяни Володимирівни щодо 

відновлення вуличного освітлення по вул. Коцюбинського. 

Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, 

інфраструктури, хорони навколишнього середовища Слободянюку Р.С. в 

місячний термін проінформувати депутата  Летичівської селищної ради 

Фасенко Т.В. та селищну раду про результати розгляду депутатського запиту. 

 

3.22. Депутата селищної ради Варченко Маргарити Львівни щодо ремонту 

дороги по вул. Лікарській 

Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. в 

місячний термін проінформувати депутата  Летичівської селищної ради 

Варченко М.Л.  та селищну раду про результати розгляду депутатського 

запиту.    

 

3.23. Депутата селищної ради Хуторянець Марії Іванівни щодо ремонту 

дороги по пров. Руданського. 

Спеціалісту відділу ЖКГ, інфраструктури, охорони навколишнього 

середовищза Сободянюку Р.С.  в місячний термін проінформувати депутата  

Летичівської селищної ради Хуторянець М.І. та селищну раду про результати 

розгляду депутатського запиту.    

 

3.24. Депутатів селищної ради Величка Олександра Павловича та Сербін 

Світлани Іванівни щодо  демонтажу приміщення колишнього гаража Будинку 

культури в парку Слави в смт Летичів, яке є аварійним та стихійним 

звалищем побутових відходів, а також своїм зовнішнім виглядом перекреслює 

всі проведені заходи з облаштування та впорядкування монументу загиблим 

Героям за незалежність України так як господарська будівля належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Летичівського району та 

перебуває на балансі Летичівської районної ради. 

Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. в 

місячний термін проінформувати депутатів Летичівської селищної ради 

Величка О.П. та Сербін С.І. та селищну раду про результати розгляду 

депутатського запиту.    

 

3.25. Депутата селищної ради  Грищука Олексія Олексійовича щодо 

відновлення автобусного сполучення населених пунктів: Юрченки-Чапля-

Летичів.     

Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  в місячний 

термін проінформувати депутата Летичівської селищної ради Грищука 

Олексія Олексійовича та селищну раду про результати розгляду 

депутатського запиту. 

 

3.26. Депутата селищної ради  Користіної Галини Олексіївни щодо ремонту 

дороги по вул. Шевченка та Калініна в смт Летичів. 

Спеціалісту відділу ЖКГ, інфраструктури, охорони навколишнього 

середовищза Сободянюку Р.С.  в місячний термін проінформувати депутата  



Летичівської селищної ради Користіну Г.О. та селищну раду про результати 

розгляду депутатського запиту.    

 

3.27.  Депутата Летичівської селищної ради Хуторянець Марії Іванівни щодо 

звернення жителів вул. Автопарківської з проханням відремонтувати дорогу, 

якою всі користуються, що йде від магазину-кафе «Марія» до річки  та 

дорогу  на провулках, яка також знаходиться в аварійному стані, з глибокими 

ямами та на повороті на центральну вулицю Автопарківську.  

Доручити вивчити дане питання спеціалісту відділу житлово-

комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього 

середовища Слободянюку Р.С. 

 

3.28. Депутата Летичівської селищної ради Фасенко Тетяни Володимирівни 

щодо встановлення воріт та паркану на кладовищі в районі Залетичівки. 

Доручити виконання даного питання начальнику відділу житлово-

комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього 

середовища Стаднику В.М. та проінформувати депутата та селищну раду про 

виконання даного запиту. 

 

3.29. Депутата Летичівської селищної ради Величка Олександра Павловича 

щодо функціонування на базі Летичівського будинку культури молодіжної 

дискотеки, а також функціонування н6евеликої торгової точки в приміщенні 

будинку культури в години роботи дискотеки, а також можливість здачі в 

оренду частини площі будинку культури для встановлення терміналу 

швидкого обслуговування населення. 

Доручити виконання даного питання начальнику відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради Морозовій О.М. та 

проінформувати депутата та селищну раду про виконання даного запиту. 

 

3.30. Депутата Летичівської селищної ради Розвори Олександра 

Костянтиновича щодо надання проектно-кошторисної документації з 

будівництва газових мереж в смт Летичів акти виконаних робіт по вказаному 

будівництву, акти на списання матеріалів та касові книги вуличних комітетів. 

Доручити вивчення та виконання даного питання заступнику 

селищного голови Гущаку В.М. та завідувачу юридичним сектором 

Летичівської селищної ради Попатенку С.В. 

Про результати вивчення та виконання депутатського запиту                  

Розвори О.К. повідомити письмово та проінформувати селищну раду. 

 

3.31. Депутатський запит депутатів Летичівської селищної ради про 

можливість відновлення видобування жорстви на території раніше діючого 

кар’єру, розташованого за межами с. Антонівка. 

          Доручити вивчення даного питання першому заступнику селищного 

голови Ліщинському О.В.   

          Про результати вивчення даного депутатського запиту доповідати в 

міжсесійний та сесійний період. 



 

3.32. Депутатський запит депутата Летичівської селищної ради Фасенко 

Тетяни Володимирівни щодо ремонту дорожнього покриття (шляхом 

висипання щебеневої суміші частини вул. Козацької (від повороту на с. 

Терлівку і до кінця вулиці) 

        Доручити виконання даного запиту начальнику житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та охорони навколишнього середовища 

Стаднику В.М.  

 

3.33. Депутатський запит депутата Летичівської селищної ради Фасенко 

Тетяни Володимирівни щодо водопостачання вул. Вовковинецька, пров. 

Тургєнєва, пров. лісовий, вул. Стельмаха, вул. Яблунева, вул. Карбишева та 

пров. Княгині Ольги. 

        Доручити виконання даного запиту начальнику житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та охорони навколишнього середовища 

Стаднику В.М.  

 

3.34. Депутатський запит депутата Летичівської селищної ради Самолюка 

Миколи Миколайовича щодо проведення аналізу ефективної використання 

бюджетних коштів по відділу культури, національностей та релігій 

Летичівської селищної ради та КЗ «Летичівського ЦПМСД» виконавчим 

комітетом селищної ради із залученням членів бюджетної комісії про 

результати перевірки доповісти на черговій сесії Летичівської селищної ради. 

1. Створити комісію з вивчення ефективного використання бюджетних 

коштів КЗ «Летичівським ЦПМСД» та відділом культури, національностей 

та релігій у складі:  

- Гущак В.М. - заступник селищного голови; 

- Смиаглюк Л.Д. – начальник відділу фінансів Летичівської селищної ради, -  

- Шеманська І.І. – начальник відділу економіки, торгівлі та інвестицій 

Летичівської селищної ради; 

- Попатенко С.В. – начальник юридичного відділу Летичівської селищної 

ради; 

- Самолюк М.М. – депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; 

- Бойко Л.А. – депутат, член постійно комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку. 

2. Виконання даного запиту доручити заступнику селищного голови Гущаку 

В.М. та начальнику фінансового відділу селищної ради Смаглюк Л.Д. Про 

виконання даного запиту доповісти на черговій сесії. 

          

3.35. Депутатське звернення депутата Летичівської районної ради   

Погорільського І.Т. щодо скарг жителів с. Кудинка по розташуванню 

сміттєзвалища. 

          Виконання даного звернення покласти на начальника відділу ЖКГ, 

інфраструктури та охорони навколишнього середовища Стадника В.М. 



Письмову відповідь щодо виконання даного звернення надати депутату 

районної ради Погорільському І.Т. до 15.06.2017 р. 

          Про виконання даного запиту доповісти на черговій сесії селищної 

ради про стан його виконання. 

 

3.36. Депутатське звернення депутата Летичівської районної ради   

Погорільського І.Т. щодо капітального ремонту вулиць: Я.Галана, Княгині 

Ольги, І.Франка, Свободи. 

           Виконання даного звернення покласти на начальника відділу ЖКГ, 

інфраструктури та охорони навколишнього середовища Стадника В.М. 

Письмову відповідь щодо виконання даного звернення надати депутату 

районної ради Погорільському І.Т. до 15.06.2017 р. 

          Про виконання даного запиту  доповісти на черговій сесії селищної 

ради про стан його виконання. 

 

3.37. Депутатське звернення депутата Летичівської селищної ради   Білоконя 

О.А. щодо виділення коштів на закупівлю вагонки 40 м
2
 для облаштування 

каплички на місцевому цвинтарі.  

         Даний запит направити для розгляду начальнику фінансового відділу 

Летичівської селищної ради Смаглюк Л.Д.  

         Про виконання даного запиту  доповісти на черговій сесії селищної 

ради про стан його виконання. 

 

3.38. Депутатський запит депутата Летичівської селищної ради   Грищука 

О.О. щодо пошуку вільної земельної ділянки на території  с. Кудинка для 

організації іншого сміттєзвалища, яке б відповідало всім санітарним нормам 

або відвіз сміття комунальним господарством на офіційне звалище громади. 

        Даний запит для розгляду і виконання направити начальнику відділу 

ЖКГ, інфраструктури та охорони навколишнього середовища Стаднику В.М.                           

Про виконання даного запиту надати депутату  відповідь у місячний 

термін та доповісти на черговій сесії селищної ради про стан його виконання. 

 

3.39.   Депутатський запит депутата Летичівської селищної ради Ключник 

Ю.М. щодо виділення коштів на придбання іграшок та килимового покриття 

в дитячий садочок «Сонечко» в с. Горбасів в сумі 7920,00 грн. 

            Даний запит для розгляду і виконання направити начальнику відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради     Маринюку М.В. 

          Про виконання даного запиту надати депутату  відповідь у місячний 

термін та доповісти на черговій сесії селищної ради про стан його виконання. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної 

ради Попову О.В. та постійну комісію селищної ради з питань  дотримання 

прав людини, законності, профілактики злочинності, запобігання корупції, 

депутатської діяльності, етики та регламенту (заступник голови комісії 

Кліпановська Н.М.).  

Селищний голова                                                І. Тисячний   


