
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_____________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від __________ 2021 року № _____ 

 
м. Олександрія 

 
Про звернення депутатів 
Олександрійської міської ради 8 
скликання до Прем’єр-міністра 
України, Генерального директора 
АТ «Укрпошта» та народного 
депутата Воронька О.Є. щодо 
збереження стаціонарного 
поштового відділення АТ 
«Укрпошта» в селі Ізмайлівка 
Олександрійської територіальної 
громади 

 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою забезпечення конституційних прав жителів Ізмайлівського старостинського округу 
Олександрійської міської ради на доступ до інформації, забезпечення безперешкодного 
одержання послуг поштового зв’язку,  
 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити текст звернення депутатів Олександрійської міської ради восьмого 

скликання до Прем’єр-міністра України, Генерального директора АТ «Укрпошта» та 
Народного депутата України Воронька О.Є. щодо збереження стаціонарного поштового 
відділення АТ «Укрпошта» в селі Ізмайлівка Олександрійської територіальної громади 
(додається). 

 
2. Доручити Олександрійському міському голові підписати та надіслати зазначене 

звернення до Прем’єр-міністра України, Генерального директора АТ «Укрпошта» та 
Народного депутата України Воронька О.Є. для відповідного реагування. 

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

Косяк В.О. та постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, гласності, 
антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та 
регламенту. 

 
 

 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  

Проєкт вноситься депутатом 
міської ради 
Віталієм ЗАРІЦЬКИМ 



Додаток  
до рішення міської ради 
від __  листопада 2021 року №  
 
 
Прем’єр-міністру України 
Денису ШМИГАЛЮ 
 
Генеральному директору  
АТ «Укрпошта» 
Ігорю СМІЛЯНСЬКОМУ 
 
Народному депутату України 
Олегу ВОРОНЬКУ 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Олександрійської міської ради восьмого скликання до 

Прем’єр-міністра України, Генерального директора АТ «Укрпошта» та 
Народного депутата Воронька О.Є. щодо збереження стаціонарного поштового 

відділення АТ «Укрпошта» в селі Ізмайлівка Олександрійської територіальної громади 
 

До депутатів Олександрійської міської ради завертаються жителі Ізмайлівського 
старостинського округу Олександрійської міської ради (села Ізмайлівка, Видне, Гайок, 
Пустельникове, Королівка, Піщаний Брід), який налічує 1030 членів територіальної громади 
щодо ліквідації стаціонарного поштового відділення № 28056 АТ «Укрпошта» в селі 
Ізмайлівка Олександрійського району Кіровоградської області. 

Відсутність поштового відділення, що надавало послуги поштового зв’язку шести 
населеним пунктам, створює незручності мешканцям сіл і особливо громадянам похилого 
віку, які потребують соціального захисту, адже вони отримували пенсію та іншу фінансову 
допомогу в сільському поштовому відділенні. Разом з тим, у місцевих жителів виникли 
труднощі з оплатою комунальних послуг, податку на землю та інших платежів, що 
здійснюються з використанням системи «Поштовий переказ». Варто зауважити, що у 
сільській місцевості альтернативи цій системі – немає.  

Для пересічної літньої людини пошта в селі залишається місцем, де можна 
передплатити газети, журнали, поповнити рахунок телефону, перевести (чи отримати) гроші. 
Зрештою, у віддалених селах пошта є соціальним майданчиком, острівком цивілізації і 
можливості спілкування. 

Альтернатива пересувних поштових відділень не вирішує проблеми, а лише поглиблює 
її, що виражається у несвоєчасності доставки поштових відправлень та пенсій, помилки в 
адресатах, втрата підписних періодичних видань (друковані ЗМІ для багатьох селян є єдиним 
джерелом інформації) тощо. 

Відновлення та збереження можливостей селян Ізмайлівського старостинського округу 
Олександрійської міської ради одержувати друковані ЗМІ, користуватись послугами 
поштового зв’язку, у тому числі здійснювати поштові перекази, безперешкодно отримувати 
соціальні виплати - сприятиме зниженню соціальної напруги серед населення, забезпечить 
дотримання конституційного права громадян на доступ до інформації та право 
безперешкодного одержання послуг поштового зв’язку. 

З огляду на вищевикладене, ми, депутати Олександрійської міської ради восьмого 
скликання, просимо Кабінет Міністрів України, Генерального директора АТ «Укрпошта» та 
Народного депутата України Воронька О.Є. вжити невідкладних заходів для відновлення 
повноцінної роботи стаціонарного поштового відділення № 28056 АТ «Укрпошта» в селі 
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Ізмайлівка Олександрійського району Кіровоградської області та забезпечення його сталої, 
безперебійної роботи. 

 
 
 

Міський голова                                              Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
 
 
Секретар міської ради Вікторія КОСЯК 
 
 


