
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто п’ятої сесії 

  
22.10.2020 р.                                      Летичів                                               №   1        

 

Про розгляд депутатських запитів  

  

  

   

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.  Продовжити термін розгляду депутатських запитів:   

1.1. 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.  

1.1.1. 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    

 

1.2. 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.  

1.2.1.   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    

 

1.3. 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.  



1.3.1. 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.    

 

1.4. Лободи Василя Порфировича щодо капітального ремонту доріг села 

Копитенці і направити його на додатковий розгляд першому заступнику 

селищного голови Ліщинському О.В.  

1.4.1.   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.    

 

1.5. Загамули Віктора Омеляновича щодо поточного ремонту освітлення 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.  

1.5.1.   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    

 

1.6. Бойцерука Тараса Юрійовича щодо вуличного освітлення в селах Гречинці, 

Іваненці, Михунки, і направити його на додатковий розгляд першому заступнику 

селищного голови Ліщинському О.В.  

 1.6.1.   В місячний термін проінформувати депутата селищної ради 

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

 

1.7. 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.  

1.7.1.  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. 

 

1.8. Депутатський запит депутата селищної ради Розвори Олександра 

Костянтиновича щодо  вирішення питання можливості оновлення матеріально-

технічної бази та реконструкції стадіону «Колос», який знаходиться за адресою: 

смт Летичів, вул. І.Франка,37/1 

     1.8.1. Даний депутатський запит направити для вивчення даного питання 

начальнику юридичного сектору Попатенку С.В., заступнику селищного голови 

Гущаку В.М.  та надати відповідь депутату в місячний термін. 
        

1.9. Депутатський запит депутата селищної ради Розвори О.К. щодо завершення 

робіт по укладанню бруківки по тротуарах вулиць Герої Крут та Соборній. 

     1.9.1.  Даний депутатський запит направити  начальнику відділу фінансів 

Летичівської селищної ради Смаглюк Л.Д.   та надати відповідь депутату в 

місячний термін. 



 

1.10. 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.  

1.10.1.   Виконання даного доручити першому заступнику селищного голови 

Ліщинському О.В. та направити  депутатський запит голові Летичівської РДА 

Кабановій Р.Ю. Про результати розгляду даного запиту проінформувати депутата 

селищної ради Грищука О.О. та Летичівську селищну раду в місячний термін. 

 

1.11. Депутатський запит депутата селищної ради Грищука Олексія Олексійовича 

щодо виділення коштів на ремонт вул. Березівка в с. Чапля 

        1.11.1 Даний депутатський запит направити для розгляду  начальнику 

управління ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку 

Стаднику В.М. 

 

1.12. 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.  

1.12.1.   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. 

 

1.13. Депутатський запит депутата селищної ради  Користіної Г.О. щодо 

проведення капітального ремонту дороги по вул. Набережній та Багрія 

Олександра, а також відновлення вуличного освітлення  

    1.13.1.  Даний депутатський запит направити  першому заступнику селищного 

голови Ліщинському О.В. та начальнику управління ЖКГ, енергозбереження, 

благоустрою та громадського порядку Стаднику В.М. та надати відповідь 

депутату в місячний термін. 

    

1.14. Депутатський запит депутата селищної ради  Користіної Г.О. щодо  

капітального ремонту вул. Ярослава Мудрого. 

    1.14.1.  Даний депутатський запит направити  першому заступнику селищного 

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

 

1.15. 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.   

 1.15.1.  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.    

                  

  

 



1.16. Депутатський запит депутата селищної ради  Білоконя Анатолія 

Олександровича щодо зрвернення жителів мікрорайону Щедрова смт Летичів, що 

виникла необхідність в розширені місцевого кладовища. 

     1.16.1. Даний депутатський запит направити на розгляд  начальнику земельного 

відділу Березовській Л.В. та начальнику управління ЖКГ, енергозбереження, 

благоустрою та охорони громадського порядку Летичівської селищної ради 

Стаднику В.М. та надати відповідь депутату в місячний термін. 

 

1.17. 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. 

    1.17.1. Даний депутатський запит направити на розгляд першому заступнику 

селищного голови Ліщинському О.В. та надати відповідь депутату в місячний 

термін.  

 

1.18. 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.   

1.18.1. 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. 

 

1.19. 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. 

     1.19.1. Даний депутатський запит направити на розгляд заступнику селищного 

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

 

1.20. Депутатський запит депутата селищної ради Хуторянець Марії Іванівни 

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

«Журавлик». 

    1.20.1. Даний депутатський запит направити на розгляд начальнику управління 

ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та охорони громадського порядку 

Летичівської селищної ради Стаднику В.М. та надати відповідь депутату в 

місячний термін. 

 

1.21. Депутатський запит депутата селищної ради Хуторянець Марії Іванівни щодо 

виготовлення проєктно-кошторисної документації та ремонту доріг по вул. 

Тімірязєва та частини вул. Дорошенка. 

     1.21.1. Даний депутатський запит направити для розгляду  начальнику 

управління ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та охорони громадського 

порядку Летичівської селищної ради Стаднику В.М. та надати відповідь депутату 

в місячний термін. 

 



1.22. Депутатський запит депутата селищної ради Хуторянець Марії Іванівни щодо 

проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулю Автопарківській 

смт. Летичів. 

      1.22.1.Даний депутатський запит направити для розгляду  начальнику 

управління ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та охорони громадського 

порядку Летичівської селищної ради Стаднику В.М. та надати відповідь депутату 

в місячний термін. 

 

1.23. Депутатський запит депутата селищної ради Слободянюк Галини 

Володимирівни щодо виділення коштів на придбання та встановлення спортивно 

дитячого майданчика в с. Новокостянтинів.   

    1.23.1. Даний депутатський запит направити на розгляд начальнику управління 

ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та охорони громадського порядку 

Летичівської селищної ради Стаднику В.М. та надати відповідь депутату в 

місячний термін.  

 

1.24. Депутатський запит депутата селищної ради  Марчук Н.Б. щодо виділення 

коштів в сумі  25500 тис. грн. для придбання інструментів в операційний блок 

травматології Летичівської ЦРЛ 

    1.24.1. Даний депутатський запит направити на розгляд заступнику селищного 

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

 

1.25. Депутатський запит депутата селищної ради  Матлаєвої Ірини Дмитрівни 

щодо ремонту дорожнього покриття по вул. Горбатова в смт Летичів. 

    1.25.1. Даний депутатський запит направити для розгляду  начальнику 

управління ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та охорони громадського 

порядку Летичівської селищної ради Стаднику В.М. та надати відповідь депутату 

в місячний термін. 

 

1.26. Депутатський запит депутата селищної ради Величка Олександра Павловича 

щодо опрацювання правової сторони можливого відчуження для суспільних 

потреб чи з мотивів суспільної необхідності об’єкта нерухомості – дамби на річці 

Вовк, яка була придбана гр. Глуховським Р. в 2019 році, на підставі Закону 

України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, 

що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних 

потреб чи з мотивів суспільної необхідності» від 17.11.2009 року №1559. 

Результати опрацювання доповісти на черговій сесії селищної ради. 

         1.26.1 Даний депутатський запит направити для розгляду завідувачу 

юридичного сектору Малініну В.В.  

 

1.27. Депутатський запит депутата селищної ради Величка Олександра Павловича 

щодо  звернення гр. Кучерявого Володимира Анатолійовича, який просить 

розглянути питання облаштування на території центрального стадіону «Колос» 

спеціалізованого майданчика для тренування собак 

         1.27.1 Даний депутатський запит направити для розгляду  начальнику 

управління ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку 

Стаднику В.М. 

 



1.28. Депутатський запит депутата селищної ради Тимчика Сергія Миколайовича 

щодо виділення коштів на придбання і встановлення бетонної огорожі на 

кладовищі в с. Ялинівка. 

    1.28.1. Даний депутатський запит направити на розгляд  начальнику управління 

ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та охорони громадського порядку 

Летичівської селищної ради Стаднику В.М. та надати відповідь депутату в 

місячний термін. 

 

1.29. Депутатський запит депутата селищної ради  Паліги В.Ф. щодо  виділення 

коштів в сумі 39745 тис. грн. для будівництва дитячого ігрового та спортивного 

майданчика в с. Бохни Летичівського району 

    1.29.1. Даний депутатський запит направити на розгляд начальнику відділу 

ЖКГ,  енергозбереження, благоустрою та охорони громадського порядку 

Летичівської селищної ради Стаднику В.М. та надати відповідь депутату в 

місячний термін 

 

1.30. Депутатський запит депутата Летичівської селищної ради Остаховської 

Любов Володимирівни щодо копання громадської криниці по вул. Перемоги в с. 

Варенка  

     1.30.1.  Даний депутатський запит направити  начальнику правління ЖКГ, 

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

відповідь депутату в місячний термін. 

 

1.31. Депутатський запит депутатів селищної ради про  виділення коштів на 

демонтаж та встановлення огорожі Летичівського ліцею №1, а також на 

облаштування входу до ліцею 

     1.31.1. Даний депутатський запит направити на розгляд  заступнику селищного 

голови Гущаку В.М. та начальнику відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради Маринюку М.В. та надати відповідь депутату в місячний термін. 

 

1.32. Депутатський запит депутатів селищної ради  про взяття на баланс 

Летичівської селищної ради світлофорів по вул. Савіцького Юрія (автотраса М-12-

перехрестя з вул. Героїв Крут та перехрестя з вул. Чорновола) з метою термінового 

проведення їх капітального ремонту (або заміни) для забезпечення виконання 

ними функцій безпеки дорожнього руху.  

    1.32.1. Даний депутатський запит направити на розгляд  начальнику управління 

ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та охорони громадського порядку 

Летичівської селищної ради Стаднику В.М. та надати відповідь депутату в 

місячний термін. 

 

1.33. Депутатський запит депутата Летичівської селищної ради   Матлаєвої Ірини 

Дмитрівни щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вул. 

Чорновола в смт Летичів, а також провести ремонт дорожнього покриття до 

будинків №4, №19, №38, №40 та відновити пішохідний перехід («зебра») на 

перетині вулиць Чорновола та Ярослава Мудрого в смт Летичів. 

      1.33.1 Даний депутатський запит покласти на начальника управління ЖКГ, 

енергозбереження, благоустрою та охорони громадського порядку Летичівської 

селищної ради Стадника В.М. та надати відповідь депутату в місячний термін. 



 

1.34. Депутатський запит депутата Летичівської селищної ради   Самолюка 

Миколи Миколайовича щодо проведення очистки водовідвідного каналу по вул. 

Володимира Великого в смт Летичів та виділити грошову субвенцію підприємству 

«Служба автомобільних доріг в Хмельницькій області» щодо заміни водовідвідних 

труб в сумі 75000,00 грн. 

        1.34.1 Даний депутатський запи покласти на начальника управління ЖКГ, 

енергозбереження, благоустрою та охорони громадського порядку Летичівської 

селищної ради Стадника В.М. та надати відповідь депутату в місячний термін. 

 

1.35. Депутатський запит депутата Летичівської селищної ради    Попової Олени 

Василівни щодо виділення коштів в сумі 450 тис грн для придбання та 

встановлення підйомної платформи для перевезення людей з особливими 

потребами в Летичівському ліцеї №2. 

         1.35.1 Даний депутатський запит покласти на секретаря селищної ради 

Попову О.В., начальника відділу фінансів Летичівської селищної ради Смаглюк 

Л.Д. та директора інклюзивно-ресурсного центру Ткачук Н.П. та надати відповідь 

депутату в місячний термін. 

 

1.36. Депутатський запит депутата Летичівської селищної ради    Самолюка 

Миколи Миколайовича щодо звіту обсягу виконаних робіт по капітальному 

ремонту та реконструкції обєктів, які не введення до теперішнього часу в 

експлуатацію та не взяті на баланс на черговій сесії селищної ради. 

    1.36.1 Даний депутатського запиту покласти на першого заступника селищного 

голови Ліщинського О.В. та надати відповідь депутату в місячний термін. 

 

1.37. Депутатський запит депутата Летичівської селищної ради    Варченко 

Маргарити Львівни щодо виділення приміщення для федерації шахів 

Летичівського району. 

       1.37.1 Виконання даного депутатського запиту покласти на  першого 

заступника селищного голови Ліщинського О.В. та надати відповідь депутату в 

місячний термін. 

 

1.38. Депутатський запит депутата Летичівської селищної ради  Лободи Василя 

Порфировича щодо виділення коштів та здійснення поточного ремонту містка в с. 

Копитенці по вул. Набережна на суму 49249 грн. 

1.38.1 Виконання даного депутатського запиту покласти на  начальника 

управління ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку 

Стадника В.М.  та начальника відділу фінансів Смаглюк Л.Д. та надати відповідь 

депутату в місячний термін. 

 

2. 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 (голова комісії Варченко Д.М.). 

 

 

Секретар селищної ради                          Олена ПОПОВА  


