
                            

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят другої сесії 

  

 

25.06.2018 р.                                      Летичів                                          №   1        

 

Про розгляд депутатських запитів,  

звернень та клопотань 

  

  

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

рад» та керуючись частиною 8 статті 49  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Розгляд депутатських запитів, звернень та клопотань 

 

1.1. Депутатський запит депутата селищної ради Варченко Маргарити 

Львівни щодо виділення місця та облаштування майданчика для катання на 

скейтбордах та роликових ковзанах для дітей в смт Летичів 

1.1.1. Даний депутатський запит направити на розгляд начальнику управління 

ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та охорони громадського порядку 

Летичівської селищної ради Стаднику В.М. 

 

1.2. Депутатський запит депутата селищної ради Варченко Маргарити 

Львівни щодо виділення коштів в сумі 14400,00 грн. для грошової 

компенсації за наймане житло лікарям комунального некомерційного 

підприємства «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Летичівської селищної ради Бабяк Ю.Ю., Дзісь І.О., Дяковській О.Є., 

Михайлову О.В. 

1.2.1. Даний депутатський запит направити на розгляд заступнику селищного 

голови Гущаку В.М. 

 

1.3. Депутатський запит депутата селищної ради Слободянюк Галини 

Володимирівни щодо виділення коштів на придбання та встановлення 

спортивно дитячого майданчика в с. Новокостянтинів.   

1.3.1. Даний депутатський запит направити на розгляд начальнику управління 

ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та охорони громадського порядку 

Летичівської селищної ради Стаднику В.М. 

 



1.4. Депутатський запит депутата селищної ради  Слободянюк Галини 

Володимирівни щодо виділення коштів для закупівлі та встановлення 

жалюзів на вікна в Новокостянтинівську ЗОШ І-Ш ступенів у кількості 15 

штук. 

1.4.1. Даний депутатський запит направити на розгляд начальнику відділу 

фінансів Летичівської селищної ради Смаглюк Л.Д. 

 

1.5. Депутатський запит депутата селищної ради Фасенко Тетяни 

Володимирівни щодо виділення коштів на придбання в ЦРД «Калинонька» в 

смт Летичів ноутбука, проектора та екрана в сумі 30тис.900 грн.   

1.5.1. Даний депутатський запит направити на розгляд начальнику управління 

ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та охорони громадського порядку 

Летичівської селищної ради Стаднику В.М. 

  

1.6. Депутатський запит депутата селищної ради Фасенко Тетяни 

Володимирівни щодо виділення коштів на  придбання кругів та провести 

заглиблення криниці по вул. Вовковинецькій.  

1.6.1. Даний депутатський запит направити на розгляд начальнику управління 

ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та охорони громадського порядку 

Летичівської селищної ради Стаднику В.М. 

 

1.7. Депутатський запит депутата селищної ради Хуторянець Марії Іванівни 

щодо виділення субвенції районному бюджету для Летичівської ЦРЛ в сумі 

165,0 тис. грн. на закупівлю 50 ліжок з матрацами. 

1.7.1. Даний депутатський запит направити на розгляд заступнику селищного 

голови Гущаку В.М. 

 

1.8. Депутатський запит депутата селищної ради Розвори Олександра 

Костянтиновича щодо придбання та встановлення дорожніх знаків на 

перехресті вулиць: Осліковського, І.Франка та Героїв Крут, а також 

встановлення двох знаків «Пішохідний перехід», з нанесенням відповідної 

розмітки на дорожнє покриття, напроти центрального входу стадіону 

«Колос» 

1.8.1. Даний депутатський запит направити на розгляд начальнику управління 

ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та охорони громадського порядку 

Летичівської селищної ради Стаднику В.М. 

 

1.9.Депутатський запит депутата селищної ради Розвори Олександра 

Костянтиновича щодо забезпечення звітування на черговій сесії Летичівської 

селищної ради інструктора по спорту Летичівської селищної ради 

Заболотного М.М. про проведену роботу за період 2016-2018 роки. 

1.9.1. Даний депутатський запит направити на розгляд начальнику відділу 

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

 

 

2. Зняти з контролю депутатські запити  

 

2.1. Депутатський запит депутата селищної ради Бойцерука Тараса 

Юрійовича щодо ознайомлення з проектно-кошторисною та технічною 

документацією водогону мешканців с. Гречинці. 



 

2.2. Депутатський запит депутата селищної ради Лободи Василя 

Порфировича щодо передбачення коштів при формуванні бюджету селищної 

ради на 2017 рік на наступні роботи по населених пунктах Суслівці, 

Копитенці: виготовлення технічної документації та будівництва мережі 

водопостачання по вул. Центральній в с. Суслівці; будівництва мережі 

вуличного освітлення в  с. Суслівці по вулицях: Центральна, Молодіжна, 

Польова; облаштування братських могил в селах: Копитенці, Суслівці. 

  

2.3. Депутатський запит депутата селищної ради Бойко Людмили Андріївни 

щодо врахування спроможності селищного бюджету передбачити кошти для 

надання матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпеченим 

громадянам, яким було відмовлено (у окремих випадках) управлінням 

соціального захисту населення РДА у призначені субсидії.  

 

2.4. Депутатський запит депутата селищної ради Користіної Галини 

Олексіївни щодо створення тимчасової комісії по вивченню причин 

зволікання капітального ремонту насосно-каналізаційної станції, яка 

знаходиться в смт Летичів по вул. Героїв Крут. Склад комісії: Ліщинський 

О.В. – перший заступник селищного голови, Дядюк М.Т. – директор 

Летичівського КГП «Злагода», Попатенко С.В. – юрист селищної ради, 

Користіна Г.О. – депутат селищної ради, Самолюк М.М. – депутат селищної 

ради.  

      

 

3.  Продовжити термін розгляду депутатських запитів:   

 

3.1. Білоконя Анатолія Олександровича щодо проведення капітального 

ремонту каналізаційної системи в мікрорайоні Щедрова і направити його на 

додатковий розгляд першому заступнику селищного голови Ліщинському 

О.В.  

3.1.1. Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. в 

місячний термін проінформувати депутата селищної ради Білоконя Анатолія 

Олександровича та селищну раду про результати розгляду депутатського 

запиту. 

 

3.2. 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 і направити його 

на додатковий розгляд першому заступнику селищного голови Ліщинському 

О.В.  

3.2.1. Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  в 

місячний термін проінформувати депутата селищної ради Бойко Л.А. та 

селищну раду про результати розгляду депутатського запиту    

 

3.3. Паліги Василя Федоровича щодо ремонту доріг вулиць: Ламана, 

Печенюка в с. Грушківці, вул. Заліська в  с. Бохни і направити його на 



додатковий розгляд першому заступнику селищного голови Ліщинському 

О.В.  

   3.3.1. Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  в 

місячний термін проінформувати депутата селищної ради Палігу В.Ф. та 

селищну раду про результати розгляду депутатського запиту    

 

3.4. 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 і направити його на 

додатковий розгляд першому заступнику селищного голови Ліщинському 

О.В.  

3.4.1.   Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  в 

місячний термін проінформувати депутата селищної ради Ленчицьку Л.М. та 

селищну раду про результати розгляду депутатського запиту.    

 

3.5. Лободи Василя Порфировича щодо капітального ремонту доріг села 

Копитенці і направити його на додатковий розгляд першому заступнику 

селищного голови Ліщинському О.В.  

   3.5.1.   Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  в 

місячний термін проінформувати депутата селищної ради Лободу В.П. та 

селищну раду про результати розгляду депутатського запиту.    

 

3.6. Тимчика Сергія Миколайовича щодо ремонту доріг сіл Вербка, Ялинівка, 

Москалівка, Лісоберезівка, Розсохувата та Новомиколаївка також  освітлення 

вулиць даних населених пунктів і направити його на додатковий розгляд 

першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  

   3.6.1.   Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  в 

місячний термін проінформувати депутата селищної ради Тимчика С.М. та 

селищну раду про результати розгляду депутатського запиту.    

 

3.7. Загамули Віктора Омеляновича щодо поточного ремонту освітлення 

вулиць с. Голенищеве та Майдан Голенищівський  виділення коштів для 

поточного ремонту бібліотеки, будинку культури с. Сахни, поточного 

ремонту доріг сіл Сахни, Лозни, Майдан-Сахнянський,  освітлення даних сіл 

та виділення коштів і направити його на додатковий розгляд першому 

заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  

   3.7.1.   Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  в 

місячний термін проінформувати депутата селищної ради Загамулу В.О. та 

селищну раду про результати розгляду депутатського запиту    

 

3.8. Бойцерука Тараса Юрійовича щодо відновлення водонапірної башти 

вуличного освітлення в селах Гречинці, Іваненці, Михунки, поточний ремонт 

вулиць даних сіл і направити його на додатковий розгляд першому 

заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  

   3.8.1.   В місячний термін проінформувати депутата селищної ради 

Бойцерука Т.Ю. та селищну раду про результати розгляду депутатського 

запиту.    

 



3.9. Бойко Людмили Андріївні про завершення ремонту дорожнього покриття  

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

та направити його на додатковий розгляд першому заступнику селищного 

голови Ліщинському О.В.  

3.9.1.   Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  в 

місячний термін проінформувати депутата селищної ради Бойко Л.А. та 

селищну раду про результати розгляду депутатського запиту    

 

3.10. 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 і 

направити його на додатковий розгляд першому заступнику селищного 

голови Ліщинському О.В.  

3.10.1.   Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  в 

місячний термін проінформувати депутата селищної ради Розвору О.К. та 

селищну раду про результати розгляду депутатського запиту    

 

3.11. Ключник Юлії Михайлівни щодо  автобусного сполучення сіл: Горбасів-

Марківці-Летичів і направити його на додатковий розгляд першому 

заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  

3.11.1.   Даний депутатський запит направити голові Летичівської РДА 

Матлаєвій І.Д. Про результати розгляду даного запиту проінформувати 

депутата селищ в місячний термін. 

 

3.12. Марчук Наталії Броніславівни щодо  ремонту дорожнього покриття 

вулиць та провулків: Печенюка, Чкалова і направити його на додатковий 

розгляд першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  

   3.12.1.   Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  в 

місячний термін проінформувати депутата селищної ради Марчук Н.Б. та 

селищну раду про результати розгляду депутатського запиту    

 

3.13. Варченко Маргарити Львівни щодо ремонту дороги по вул. Лікарській 

і направити його на додатковий розгляд першому заступнику селищного 

голови Ліщинському О.В.  

   3.13.1.   Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  в 

місячний термін проінформувати депутата селищної ради Варченко М.Л. та 

селищну раду про результати розгляду депутатського запиту    

 

3.14. Грищука Олексія Олексійовича щодо відновлення автобусного 

сполучення населених пунктів: Юрченки-Чапля-Летичів і направити його на 

додатковий розгляд першому заступнику селищного голови Ліщинському 

О.В.  

3.14.1.   Даний депутатський запит направити голові Летичівської РДА 

Матлаєвій І.Д. Про результати розгляду даного запиту проінформувати 

депутата селищної ради Грищука О.О. та Летичівську селищну раду в 

місячний термін 

 



3.15. Користіної Галини Олексіївни щодо ремонту дороги по вул. Шевченка 

та Калініна в смт Летичів  і направити його на додатковий розгляд першому 

заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  

3.15.1.   Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  в 

місячний термін проінформувати депутата селищної ради Користіну Г.О. та 

селищну раду про результати розгляду депутатського запиту    

 

3.16.   Погорільського І.Т., депутата Летичівської районної ради   щодо 

капітального ремонту вулиць: Я.Галана, Княгині Ольги, І.Франка, Свободи 

і направити його на додатковий розгляд  першому заступнику селищного 

голови Ліщинському О.В.   

 3.16.1.  Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. в 

місячний термін проінформувати депутата Летичівської районної ради 

Погорільського І.Т. та селищну раду про результати розгляду депутатського 

запиту.    

 

3.17. Ленчицької Людмили Миколаївни щодо будівництва мережі 

водопостачання в с. Терлівка вул.. Лісова та Печенюка і направити його на 

додатковий розгляд першому заступнику селищного голови Ліщинському 

О.В. 

        3.17.1. Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. в 

місячний термін проінформувати депутата Летичівської селищної ради 

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

запиту.    

 

3.18. Хуторянець Марії Іванівни про відсутність освітлення  вул. О.Гончара в 

смт Летичів і направити його на додатковий розгляд головному спеціалісту 

відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та охорони 

навколишнього середовища Летичівської селищної ради Слободянюку Р.С.   

      3.18.1. Головному спеціалісту відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та охорони навколишнього середовища 

Летичівської селищної ради Слободянюку Р.С. в місячний 

термінпроінформувати депутата селищної ради Хуторянець М.І. та селищну 

раду про результати розгляду депутатського запиту. 

 

3.19. Фасенко Тетяни Володимирівни щодо відновлення вуличного 

освітлення по вул. Коцюбинського і направити його на додатковий розгляд 

головному спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, 

інфраструктури та охорони навколишнього середовища Летичівської 

селищної ради Слободянюку Р.С.   

      3.19.1. Головному спеціалісту відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та охорони навколишнього середовища 

Летичівської селищної ради Слободянюку Р.С. в місячний термін 

проінформувати депутата селищної ради Фасенко Т.В. та селищну раду про 

результати розгляду депутатського запиту    

                     

3.20. Величка Олександра Павловича щодо проведення робіт і капітального 

ремонту аварійного приміщення, яке належить пп. Карбовсьому Ярославу 

Францовичу, а також благоустрій джерела розташованого поруч з 

приміщенням аварійно-рятувальної служби на воді і направити його на 



додатковий розгляд начальнику відділу житлово-комунального господарства, 

інфраструктури та охорони навколишнього середовища Летичівської 

селищної ради Стаднику В.М. 

  3.20.1. Начальнику відділу житлово-комунального господарства, 

інфраструктури та охорони навколишнього середовища Летичівської 

селищної ради Стаднику В.М. в місячний термін проінформувати депутата 

Летичівської селищної ради Величка О.П. та селищну раду про результати 

розгляду депутатського запиту.    

 

3.21. Депутатський запит Білоконя Анатолія Олександровича щодо 

відновлення роботи басейну в ЗОШ № 3 смт Летичів   

      3.21.1. Даний депутатський запит направити першому заступнику 

селищного голови Ліщинському О.В. для вивчення та проінформувати 

депутата селищної ради Білоконя А.О. в місячний термін 

 

3.22. Хуторянець Марії Іванівни щодо  заміни аварійних дерев’яних 

електроопор та встановлення трьох світильників по вул. Автопарківській в 

смт Летичів. 

       3.22.1.  Головному спеціалісту відділу ЖКГ, інфраструктури та охорони 

навколишнього природного середовища Слободянюку Р.С. в місячний 

термін. 
 

3.23. Депутатський запит Варченко Маргарити Львівни щодо проведення 

капітального ремонту дорожнього покриття до будинків 68/1, 68/2, 68/4 по 

вул. Соборній. 

      3.23.1. Начальнику відділу ЖКГ, інфраструктури та охорони 

навколишнього природного середовища Стаднику В.М. проінформувати 

депутата Ленчицьку Л.М. в місячний термін. 

 

3.24. Депутатський запит депутата Летичівської селищної ради Бойко 

Людмили Андріївни щодо відсутності освітлення у підвальному приміщенні 

багатоквартирного будинку №2 по вул. Кармалюка в смт Летичів 

     3.24.1. Начальнику відділу ЖКГ, інфраструктури та охорони 

навколишнього природного середовища Стаднику В.М. проінформувати 

депутата селищної ради Бойко Л.А. в місячний термін 
 

3.25.  Депутатський запит депутата Летичівської селищної ради Бойко Л.А. 

щодо питання виділення приміщень для роботи ГО інвалідів «Українське 

товариство сліпих» і ВО інвалідів «Союз організацій інвалідів України». 

      3.25.1. Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В.  

проінформувати депутата селищної ради Бойко Л.А. в місячний термін 
 

3.26. Депутатський запит депутата селищної ради Остаховської Любов 

Володимирівни щодо капітального ремонту дороги від знаку при в’їзді в                       

с. Козачки і до автобусної зупинки, а також поточні ремонти вулиць: лугова, 

Садова, Зарічна, с. Козаки щебеневою сумішшю.  

     3.26.1. Направити даний депутатський запит на розгляд начальнику 

управління ЖКГ Стаднику В.М. та надати відповідь депутату в місячний 

термін.   

 



3.27. Депутатський запит депутата селищної ради Ленчицької Людмили 

Миколаївни щодо ремонту доріг в с. Терлівка, а саме: вулиці частково 

Печенюка від будинку №16 до будинку №26; частково вул. Лісова від №5 по 

№ 11 та дорога між вулицями Печенюка та Равнялічева. Доргоги в 

аварійному стані завдяки вивозу лісу автомобілями Летичівського 

спецлісгоспу.   

     3.27.1. Направити даний депутатський запит для розгляду першому 

заступнику селищного голови Ліщинському О.В. та надати відповідь 

депутату в місячний термін.  

 

3.28. Депутатський запит депутата селищної ради Хуторянець Марії Іванівни 

щодо продовження  ремонту тротуару по вул. Кармалюка до ДНЗ №3 

«Журавлик». 

     3.28.1. Даний депутатський запит направити для розгляду начальнику 

управління ЖКГ Стаднику В.М. та надати відповідь депутату в місячний 

термін.  

 

3.29. Депутатський запит депутата селищної ради Хуторянець Марії Іванівни 

щодо продовження лінії вуличного освітлення та встановлення 3 ліхтарів по 

вул. Автопарківській. 

     3.29.1. Даний депутатський запит направити для розгляду начальнику 

управління ЖКГ Стаднику В.М. та надати відповідь депутату в місячний 

термін.  

 

3.30. Депутатський запит депутата селищної ради Паліги Василя Федоровича 

щодо ремонту вулиці Чикинівська в с. Грушківці, яка внесена Стратегію 

СЕКР громади на 2018 рік. 

    3.30.1. Даний депутатський запит направити на розгляд начальнику 

управління ЖКГ Стаднику В.М. та надати відповідь депутату в місячний 

термін.  

 

3.31. Депутатський запит депутата селищної ради Величка Олександра 

Павловича щодо здійснення заходів, направлені на організацію в пункті 

(місць) збору використаних батарейок різних типів та електроламп, які 

містять ртуть, для їх подальшої передачі для утилізації. 

    3.31.1. Даний депутатський запит направити на розгляд першому 

заступнику селищного голови Ліщинському О.В. та надати відповідь 

депутату в місячний термін.  

 

3.32. Депутатський запит депутата селищної ради Користіної Галини 

Олексіївни щодо вирішення проблеми в смт Летичів з безпритульними 

собаками. 

    3.32.1. Даний депутатський запит направити на розгляд начальнику 

управління ЖКГ Стаднику В.М. надати відповідь депутату в місячний 

термін.  

 

3.33. Депутатський запит депутата селищної ради Тимчика Сергія 

Миколайовича щодо виділення коштів в сумі 20,0 тис. грн. на заміну вікон і 

дверей в Вербецькій бібліотеці.  



    3.33.1. Даний депутатський запит направити на розгляд заступнику 

селищного голови Гущаку В.М. надати відповідь депутату в місячний термін.  

 

3.34. Депутатський запит депутата селищної ради Хуторянець Марії Іванівни 

щодо виготовлення проектно-кошторисної документації та ремонту доріг   по 

вул. Тімірязєва та частини вулиці Дорошенка. 

    3.34.1. Даний депутатський запит направити на розгляд начальнику 

управління ЖКГ Стаднику В.М. та надати відповідь депутату в місячний 

термін.  

 

3.35 Депутатський запит депутата селищної ради Хуторянець Марії Іванівни 

щодо виділення коштів для розробки проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт та виконання робіт по ремонту дорожнього покриття            

вул. Рильського в смт Летичів. 

     3.35.1. Даний депутатський запит направити на розгляд першому 

заступнику селищного голови Ліщинському О.В. та надати відповідь 

депутату в місячний термін.  

 

3.36. Депутатський запит депутата селищної ради Бойко Людмили Андріївни 

щодо створення КП «Ритуальні послуги» в Летичівській селищній раді. 

     3.36.1. Даний депутатський запит направити на розгляд першому 

заступнику селищного голови Ліщинському О.В. та надати відповідь 

депутату в місячний термін.  

 

3.37 Депутатський запит депутата селищної ради Фасенко Тетяни 

Володимирівни щодо виділення коштів для придбання пластикових люків у 

кількості 12 штук на спортивний майданчик на території Летичівського НВК 

№1. 

3.37.1. Даний депутатський запит направити на розгляд заступнику 

селищного голови Гущаку В.М. та надати відповідь депутату в місячний 

термін.  

 

 

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       


