
ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО СТАН ВИКОНАННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ ТА ЗВЕРНЕНЬ 
ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ У 2023 РОЦІ 

станом на 23.05.2023 
 

Право депутата на депутатське звернення та депутатські запити передбачене ч. 2 ст. 11 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад». Відповідно до згаданого закону: 

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, 
пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території 
відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених 
до їх компетенції. 

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а 
також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся 
депутат місцевої ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати 
йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш 
як у місячний строк. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо 
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території 
відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він 
має право внести депутатський запит. 

Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб 
ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, які 
віднесені до відання ради. 

У разі невжиття відповідних заходів посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та керівники правоохоронних і контролюючих органів, до яких звернувся 
депутат місцевої ради, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену 
законом. 

Відповідно до Регламенту міської ради та Положення про управління забезпечення діяльності 
міської ради управління здійснює реєстрацію, розсилку, контроль за термінами виконання 
депутатських звернень та запитів, забезпечує інформування депутатів про стан їх виконання.  

На розсуд депутата депутатське звернення чи запит вважаються виконаними. Якщо депутат не 
задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, 
органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, ухиляються від вирішення 
порушеного у зверненні питання у встановлений строк, депутат має право внести депутатський запит.  

Протягом 2023 року депутатами міської ради 8 скликання надіслано 48 звернень  
та 1 запит. 

 
Питання, порушені у зверненнях та запитах, можна розподілити за такими напрямками: 

Напрямок Кількість 
- ремонт та утримання житлового фонду  2 
- благоустрій території 6 
- водопостачання, водовідведення   2 
- знесення, обрізка старих аварійних дерев 2 
- будівництво та ремонт доріг, вулиць 13 
- встановлення та облаштування дитячих майданчиків 2 
- з питань транспорту, регулювання дорожнього руху, ремонт та встановлення 
зупинок 

3 

- надання інформації з інших питань для забезпечення роботи депутата чи 
створених депутатських комісій 

1 

- з питань формування тарифів на житлово-комунальні послуги 1 
- з питань релігії 2 
- про проведення службових розслідувань, утворення робочих груп 1 
- з питання утримання домашніх тварин 1 
- інше 13 
Всього: 49 

 



Протягом звітного періоду активність депутатів стосовно направлення депутатських звернень 
характеризується наступним чином: 

 
Місяць  Кількість направлених  

звернень/у т.ч. запитів 
Січень  5 
Лютий  12 
Березень 6/1 
Квітень 13 
Травень 13 
Всього: 49 

 
 
Авторами звернень були депутати: 
 

ПІБ депутата Кількість направлених  
деп.звернень/у т.ч. запитів 

Баранов Іван Михайлович 1 
Богоявленська Олена Миколаївна 4 
Гаврюшенко Віталій Миколайович 3 
Горошко Анатолій Олегович 0 
Давидовський Андрій Миколайович 0 
Ділієв Ігор Володимирович 3 
Дожджаник Володимир Васильович 1 
Жосан Роман Олександрович 1 
Журавльов Віталій Володимирович 0 
Заріцький Віталій Васильович 8 
Ковальова Ірина Анатоліївна 0 
Кожемяченко Анатолій Григорович 0 
Колісник Дмитро Олександрович 0 
Корнілова Ірина Іванівна 1 
Костікова Юлія Олегівна 1 
Косяк Вікторія Олександрівна 8 
Котов Юрій Миколайович 2 
Левченко Ірина Вікторівна 0 
Лоцман Віталій Олександрович 2 
Лоцман Геннадій Григорович 0 
Макаренко Сергій Дмитрович 0 
Мамалат Андрій Анатолійович 0 
Матвієнко Михайло Володимирович 1 
Моцний Євген Сергійович 2 
Некрасов Андрій Володимирович 0 
Нос Юрій Володимирович 0 
Носов Олег Миколайович 0 
Панібратенко Олег Іванович 0 
Приходько Віктор Миколайович 0 
Приходько Олександр Вікторович 2 
Проквас Валерій Миколайович 1 
Проквас Віталій Миколайович 2 
Рушковський Олександр Вячеславович 5/1 
Савченко Лариса Миколаївна 1 
Скічко Дмитро Олексійович 0 
Сосна Людмила Василівна 0 
Ходак Олександр Вячеславович 0 
Ярошевський Андрій Володимирович 0 
ВСЬОГО: 49 

 
 
 
Інформація підготовлена управлінням забезпечення діяльності міської ради 


