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ДЕПУТАТІВ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ОБРАНИХ НА ЧЕРГОВИХ 

ВИБОРАХ ДО МІСЦЕВИХ РАД 25.10.2020 РОКУ ВІД ПП «СИЛА ЛЮДЕЙ»  
ЗА 2021 РІК 

 
 

м. Олександрія 22.12.2022 
 

25 жовтня 2020 року відбулися вибори до місцевих рад.  
У м. Олександрії мандати довіри отримали 3 кандидати від ПП «Сила людей».  
04 грудня 2020 року депутати Олександрійської міської ради 8 скликання, обрані від 

ПП «Сила Людей», Дожджаник Володимир Васильович, Богоявленська Олена Миколаївна 
та Проквас Віталій Миколайович склали присягу та набули депутатських повноважень. 

05 грудня 2020 року, під час проведення 2-ої чергової сесії Олександрійської міської 
ради, було оголошено про створення депутатської фракції «Сила людей» в 
Олександрійській міській раді, до складу якої увійшли вищезазначені депутати. 
Керівником фракції обрано Дожджаника Володимира Васильовича. 

Депутати від ПП «Сила людей» на власному прикладі доводять, що навіть при такій  
чисельності можна на належному рівні представляти інтереси територіальної громади та 
наших виборців. 

У своїй діяльності під час звітного періоду депутати фракції суворо дотримувались 
Конституції України, Статуту партії, Законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту роботи Олександрійської 
міської ради та інших нормативних документів. 

Ключовим аспектом діяльності депутатів є наявність вільного діалогу під час 
прийняття всіх рішень. Саме тому регулярно проводяться засідання, на яких депутати 
дискутують не лише відносно питань, які вносяться на розгляд сесії міської ради, а й 
відносно позиції щодо подій у державі та з приводу інших суспільно-важливих питань. 

За звітний період відбулось 21 засідання депутатської фракції «Сила людей» з різних 
питань. Консолідована позиція висловлюється під час проведення сесій, погоджувальних 
рад та засідань комісій. 

Активно проводиться робота з населенням на виборчих округах. За  звітний період 
проведено близько 70 відкритих зустрічей з мешканцями міста з актуальних питань. 

Депутати плідно працюють у постійних комісіях: 
Дожджаник Володимир Васильович - постійна комісія з питань економічної та 

інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку; 

Богоявленська Олена Миколаївна - постійна комісія з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання земельних відносин; 

Проквас Віталій Миколайович - постійна комісія з питань промисловості, 
транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг,  підприємництва, торгівлі та 
євроінтеграції. 

Кількість проведених засідань постійних комісій та участь в них депутатів фракції 
«Сила людей»: Дожджаник В.В. – 31/23, Богоявленська О.М. – 60/55, Проквас В.М. – 
25/11. 

Спочатку скликання було проведено 16 сесії міської ради, у ході яких було 
розглянуто 393 питання та прийнято 400 рішень. Депутати  фракції «Сила людей» 
належним чином відвідували пленарні засідання та брали участь у роботі міської ради, 
відповідно до вимог чинного законодавства (Дожджаник В.В. – 14, Богоявленська О.М. – 
14, Проквас В.М. – 7).  

Варто зазначити, що по кожному питанню депутати від ПП «Сила людей» 
висловлюють свою позицію, завжди віддають пріоритет вирішенню питань 
життєдіяльності міста та проблемам мешканців. 

Для взаємодії депутатів з виборцями розроблений графік прийому громадян 
депутатами міської ради. 
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Депутатський прийом проводиться як в приміщенні Олександрійської міської ради, 
так і за місцем роботи депутатів та безпосередньо на закріплених за депутатами 
територіях. Жодне зі звернень не лишається без уваги. За звітний період безпосередньо до 
депутата звернулось більше 250 мешканців міста. Зокрема, під час проведення особистого 
прийому (Дожджаник В.В. – 58 осіб, Богоявленська О.М. – 67 осіб, Проквас В.М. – 37 
осіб). 

Протягом року надавалась матеріальна допомога на лікування громадянам за 
заявами (Дожджаник В.В. – 30 осіб, Богоявленська О.М. -18 осіб, Проквас В.М. – 25 осіб). 

Позиція депутатів доводиться до відома громади через ЗМІ та відображається на 
власних сторінках депутатів в соціальних мережах, з метою реалізації принципу гласності 
та прозорості. 

Депутати активно приймали участь у процесі формування бюджету 2021 та 2022 
років та надавали пропозиції щодо змін до бюджету-2021 протягом звітного періоду, 
постійно проводився моніторинг раціональності використання бюджетних коштів. 

За звітний період депутатами направлено 32 депутатських звернення на адресу 
міського голови, заступників міського голови, керівників виконавчих органів міської ради, 
підприємств, установ, організацій, що знаходяться на території Олександрійської міської 
ради та оголошено на сесії 4 депутатських запити (Дожджаник В.В. – 14 звернень/2 
запити, Богоявленська О.М. – 18 звернень/2 запити). 

Велику увагу приділяють роботі з приватними підприємцями міста, зокрема 
приймають участь у розробці муніципальних програм підтримки малого та середнього 
бізнесу.  

Під час Новорічних свят проводились свята Новорічної ялинки для дітей на 
Перемозькому мікрорайоні, де власними силами облаштували Новорічну ялинку, спільно 
з активістами громадських організацій «Нова хвиля» та «Розвага» організовували свято 
Водохрещі. 

За підтримки голови фракції Дожджаника В.В., за потреби та на прохання 
мешканців, оновлюються  інформаційні таблички руху автобусів на автобусних зупинках 
міста. В межах постійної співпраці з ВЦ «Час добра» та ГО «Нова хвиля» активно 
проводиться волонтерська робота, направлена на підтримку українських військових та 
мирних жителів в зоні ООС. 

 
Захист соціально незахищених верств населення є одним з пріоритетних завдань, у 

зв’язку з чим-постійно проводиться робота по роз’ясненню питань щодо отримання 
субсидій оформлення відповідних документів для громадян, які підпадають під субсидії, 
щодо отримання соціальних надбавок, та працює механізм роз’яснення та інформування 
громадян про їх права з питань соціального захисту. Традиційно під час святкування Дня 
Перемоги депутати опікуються ветеранами другої світової війни, приймають участь в 
акції «Зірка надії», організовують вітання ветеранів та святковий обід для них на 
Перемозькому мікрорайоні. Напередодні свята приймають активну участь в 
упорядкуванні пам’ятника воїнам на Перемозькому мікрорайоні. 

До Дня захисту дітей за звітний період були проведені дитячі свята з залученням 
аніматорів на дитячих майданчиках міста. Всі діти отримали призи і солодкі подарунки. 
Традиційно фракція «Сила людей» на чолі з Дожджаником В.В. опікується вихованцями 
благодійного центру соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя», які 
залишились без батьківської опіки. 

Активно проводилась робота з молоддю з метою популяризації здорового способу 
життя та патріотичного виховання молоді.  

 
Депутати фракції «Сила людей» разом з представниками ПП «Сила людей» у 

виконавчому комітеті Олександрійської міської ради прагнуть працювати на 
перспективний розвиток міста, всі програми, які дадуть змогу залучити в місто інвестиції, 
та рішення міської ради зі стратегічно важливих питань розвитку економіки міста 
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відпрацьовані та підтримані на сесіях ради. 

За звітний період депутати фракції «Сила людей» активно співпрацювали з органами 
самоорганізації населення, зокрема, з головами квартальних комітетів на території 
приватної забудови міста та зі старшими будинків та головами ОСББ на території 
багатоповерхової забудови міста. Приймали участь у проведені звітно-виборних 
конференцій в квартальних комітетах на закріплених за ними територіях, як і 
передбачається чинним законодавством. Постійно долучалися до вирішення 
організаційних питань благоустрою, санітарної очистки території, безпосередньо 
приймали участь у проведені весняної толоки тощо.  

Участь у звітно-виборних зборах квартальних комітетів: Дожджаник В.В. – 
квартальний комітет № 29 – Кривко Ганна Іванівна, квартальний комітет № 22 – Гаркуша 
Ірина Миколаївна, квартальний комітет № 43 – Піскун Валентин Іванович; Богоявленська 
О.М. – квартальний комітет № 9 – Чигрин Любов Миколаївна. 

Яскравим прикладом такої співпраці є заходи, які проводяться навесні під час 
толоки. Традиційним стало проведення конкурсу «Кращий благоустрій приватної 
садиби». До Дня Незалежності визначаються і нагороджуються його переможці, тож 
депутати фракції «Сила людей»долучилися до нагородження переможців напередодні Дня 
Незалежності. 

Фракція «Сила людей» має стабільну позицію у політичному житті міста, докладає 
всіх зусиль для впровадження життєво необхідних для міста реформ та вирішення 
загальноміських питань. Активно працюють в напрямку залучення інвестицій в місто 
задля процвітання Олександрії та її мешканців, набувають досвід у здійсненні місцевого 
самоврядування, вдосконалюють вміння застосовувати можливості, надані депутатам в 
межах чинного законодавства та мають сучасний погляд на впровадження необхідних 
реформ. 

У ході звітної кампанії депутати фракції «Сила людей» суворо дотримувались 
правил карантинних обмежень, пов’язаних із захворюваністю на COVID-19, тож звіт 
розміщений в мережі Інтернет на власних сторінках депутатів в соціальних мережах та на 
офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради, а також у ЗМІ. На зустрічах з 
виборцями, яки проводились при умові дотримання вищезазначених обмежень, депутати 
фракції «Сила людей» визначили пріоритетні напрямки роботи та склали  перелік 
проблемних питань, які будуть відпрацьовані в 2022 році. 
 
 
 
Голова фракції «Сила людей» 
в Олександрійській міській раді    Володимир ДОЖДЖАНИК 
 
Депутати фракції «Сила людей» 
в Олександрійській міській раді    Олена БОГОЯВЛЕНСЬКА 
        Віталій ПРОКВАС 
 

 
 

Аналіз участі депутатів, у т.ч. депутатів фракції «Сила людей», в роботі Олександрійської міської 
ради 8 скликання розміщений на офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради 8 скликання в розділі – 
«Міська рада»  – «Інформація про роботу». 
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Додаток 1 
 

АНАЛІЗ УЧАСТІ ДЕПУТАТІВ ФРАКЦІЇ «СИЛА ЛЮДЕЙ» У РОБОТІ МІСЬКОЇ РАДИ 
8 СКЛИКАННЯ ЗА 2021 РІК 

 
Проведено сесій міської ради     - 16 Кількість направлених депутатських звернень: 

2020-2021 рік – 232 (у т.ч. 49 деп. запити) Внесено питань на розгляд сесії - 393 
Прийнято рішень міської ради   - 400 

 
№ 
з/п 

ПІБ депутата Участь у 
роботі 
сесій 

Кількість 
проведених 

засідань постійної 
комісії 

Участь у 
засіданнях 
постійної 
комісії  

Участь у звітно-
виборних зборах 

квартальних 
комітетів 

Кількість 
направлених 

звернень/запитів 
 

1 Дожджаник 
Володимир 
Васильович 

14 31 23 3 14 (у т.ч. 2 деп.запити) 

2 Богоявленська 
Олена Миколаївна 

14 60 55 1 18 (у т.ч. 2 деп.запити) 

3 Проквас Віталій 
Миколайович 

7 25 11   

 
 
 

Додаток 2 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОТОЧНИЙ СТАН ВИКОНАННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ І ЗВЕРНЕНЬ ДЕПУТАТІВ ФРАКЦІЇ 
«СИЛА ЛЮДЕЙ» ЗА 2021 РІК 

 

№ п/п 

№ і дата 
депутатськог
о звернення/ 

запиту 

ПІБ 
депутата 

ПІБ, кому 
направлен

о 
звернення

/ запит  
(ПІБ 

виконавця
) 

Короткий 
зміст 

документу 

Регламентни
й термін 
надання 
відповіді 

№ 
відповіді, 

автор 
документ

у 

Короткий зміст 
відповіді 

1.   № 8 
28.12.2020 

Оголошене на 
3-й сесії 

міської ради 
24.12.2020 

Богоявленсь
ка О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Вуличне 
освітлення по 
просп. Собор-
ному, 88, 90, 
вул. 
Софіївська, 18 
та Олександра 
Козенка, 3 

06.01.2021 № 
5/7/07/2 
від 
14.01.202
1 
Гугленко 
Ю.О. 

Рішення про 
облаштування 
освітлення 
прибудинкової 
території варто 
вносити на збори 
власників квартир у 
будинках по 
вул. Софіївській, 18 та 
просп. Соборному, 90. 
Після прийняття 
позитивного рішення 
між управителем 
будинку та підрядною 
організацією 
укладається договір 
на виконання робіт з 
облаштування 
освітлення 
прибудинкової 
території. Всі витрати 
відбуваються за 
рахунок мешканців 
будинків. 
Опори електромереж 
міста перебувають на 
обліку ПРАТ 
«Кіровоградобленерго
» та не можуть бути 
використані 
комунальними 
підприємствами 
міської ради. Роботи з 
реконструкції 
повітряних 
електромереж в 
м. Олександрії та 
районі відповідно до 
ліцензії та 
інвестиційних 
програм виконує 
ПРАТ 
«Кіровоградобленерго
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№ п/п 

№ і дата 
депутатськог
о звернення/ 

запиту 

ПІБ 
депутата 

ПІБ, кому 
направлен

о 
звернення

/ запит  
(ПІБ 

виконавця
) 

Короткий 
зміст 

документу 

Регламентни
й термін 
надання 
відповіді 

№ 
відповіді, 

автор 
документ

у 

Короткий зміст 
відповіді 

», а саме встановлює 
електроопори 
відповідно до 
проектної 
документації на 
території вулиць. 

2.   № 15 
03.02.2021 
Деп.запит 

оголошений  
на 5-й сесії 

міської ради 
29.01.2021 

Богоявленсь
ка О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Порушення 
громадського 
порядку 
магазином 
«Дніпро» в 
нічний час 

12.02.2021 № 
14/7/05/5 
від 
12.02.202
1 
Шклярук 
Ю.В. 

З метою перевірки 
фактів, викладених у 
зверненнях проведено 
рейди на предмет 
дотримання вимог 
законодавства щодо 
торгівлі в нічний час. 
Порушень не 
виявлено. Магазин 
«Дніпро» не надає 
послуги громадського 
харчування, а 
здійснює роздрібну 
торгівлю, і тому не 
підпадає під заборону 
торгівлі з 23.00  до 
07.00. 

3.   № 16 
03.02.2021 

Богоявленсь
ка О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Переглянути 
режим роботи в 
нічний час 
магазину 
«Дніпро» 

12.02.2021 № 
14/7/05/5 
від 
12.02.202
1 
Шклярук 
Ю.В. 

З метою перевірки 
фактів, викладених у 
зверненнях проведено 
рейди на предмет 
дотримання вимог 
законодавства щодо 
торгівлі в нічний час. 
Порушень не 
виявлено. Магазин 
«Дніпро» не надає 
послуги громадського 
харчування, а 
здійснює роздрібну 
торгівлю, і тому не 
підпадає під заборону 
торгівлі з 23.00  до 
07.00. 

4.   № 47 
05.04.2021 

Запит, 
оголошений  

на 7-й сесії 
міської ради 

02.04.2021 

Богоявленсь
ка О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Затвердження 
старости сіл 
Звенигородка, 
Марто-Іванівка, 
Олександро-
Степанівка та 
Головківське 

14.04.2021 № 
44/7/03/1 
від 
16.04.202
1 
Кузьменк
о С.А. 

Міська рада 
опрацьовує раніше 
отримані звернення 
жителів сіл 
Звенигородка і 
Марто-Іванівка щодо 
затвердження 
старости цих сіл з 
метою належного 
представлення 
інтересів жителів сіл 
Звенигородка, Марто-
Іванівка, Олександро-
Степанівка та 
Головківське. 
Про результати буде 
поінформовано 
додатково. 

5.   № 73 
17.05.2021 

Оголошене  
на 8-й сесії 

міської ради 
14.05.2021 

(кв.зб.) 

Богоявленська 
О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Про вирішення 
питань 
благоустрою 
кварталу № 9 

26.05.2021 № 
77/7/07/1 
від 
02.06.202
1 
Кузьменк
о С.А. 

Роботи з поточного 
ремонту доріг: від 
Покровської площі до 
пров. Білоруського та 
пров. Білоруського до 
ДНЗ № 35 включено 
до Переліку 
пропозицій на 2021 
рік та будуть 
виконуватися в 
порядку черговості та 
за умови 
фінансування при 
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коригуванні бюджету 
на 2021 рік. 
Працівниками УЖКГ 
міської ради 
проведено 
обстеження території, 
зазначеної у 
зверненні, визначено 
об’єм сміття та 
включено до переліку 
несанкціонованих 
сміттєзвалищ. 
Керівництву 
КП «Чисте місто» і 
КП «Зеленгосп» 
направлено листи про 
необхідність 
приведення 
зазначених територій 
до належного 
санітарного стану. 
Роботи по вивезенню 
виявленого сміття та 
гілок будуть виконані 
силами комунальних 
підприємств у ІІ 
кварталі поточного 
року. 

6.   № 74 
17.05.2021 

Оголошене  
на 8-й сесії 

міської ради 
14.05.2021 

Богоявленська 
О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Про 
впорядкування 
та прибирання 
вулиці Олексія 
Скічка 

26.05.2021 № 
76/7/17/1 
від 
02.06.202
1 
Кузьменк
о С.А. 

Працівниками УЖКГ 
міської ради 
проведено 
обстеження території, 
зазначеної у 
зверненні, визначено 
об’єм робіт. 
Керівництву КП 
«Чисте місто» 
направлено листа про 
необхідність 
приведення 
зазначених територій 
до належного 
санітарного стану. 
Роботи по вивезенню 
виявленого сміття та 
гілок будуть виконані 
силами комунальних 
підприємств у ІІ 
кварталі поточного 
року. 
Дорожнє покриття по 
вул. О.Скічка в 
незадовільному стані 
та потребує 
капітального ремонту. 
Спеціалістами УЖКГ 
міської ради 
проведено 
обстеження даної 
дороги та 
підготовлено 
завдання на 
проектування. Станом 
на сьогоднішній день 
розробляється 
проектна 
документація по 
об’єкту «Капітальний 
ремонт вулиці 
Олексія Скічка від 
перехрестя з вулицею 
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Знам’янською до 
перехрестя з вулицею 
Войнівською у м. 
Олександрія 
Кіровоградської 
області». Після 
ремонту вулиці буде 
розглянуто питання 
щодо впорядкування 
пішохідних тротуарів. 

7.   № 75 
17.05.2021 

Оголошене  
на 8-й сесії 

міської ради 
14.05.2021 

Богоявленська 
О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Про ремонт 
спорт. 
майданчика 
між будинками 
за адресами: 
вул. Студент-
ська, 19; просп. 
Соборний, 4; 
вул. 
Кременчуцька, 
23 

26.05.2021 № 
67/7/07/2 
від 
26.05.202
1 
Гугленко 
Ю.О. 

Врахована 
необхідність 
переобладнання 
спортивного 
майданчика, 
розташованого на 
території сумісного 
користування 
житлових будинків по 
просп. Соборному, 4, 
вул. Студентській, 39, 
вул. Кременчуцькій, 
23. Конструктивні 
елементи та 
оснащення 
майданчика фізично 
зношені і матеріально 
застаріли, для 
приведення його до 
належного стану 
необхідна реалізація 
проекту з його  
комплексного 
відновлення. 
Вказаний майданчик 
також поданий в 
складі пропозицій до 
перспективної 
програми Президента 
України «Здорова 
Україна».  
За умови отримання 
фінансування 
порушене питання 
буде вирішене. 

8.   № 110 
08.07.2021 

Оголошене  
на 10-й сесії 
міської ради 

07.07.2021 

Богоявленсь
ка О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Про питання 
тарифної 
політики на 
комунальні 
послуги 

18.07.2021 № 
123/7/07/2 
від 
13.08.202
1 
Гугленко 
Ю.О. 

Стосовно питання 
тарифної політики на 
комунальні послуги 
КП 
«Теплокомуненерго» 
роз’яснюємо, що 
згідно з «Порядком 
розгляду органами 
місцевого 
самоврядування 
розрахунків тарифів 
на теплову енергію, її 
виробництво, 
транспортування та 
постачання, а також 
розрахунків тарифів 
на комунальні 
послуги, поданих для 
їх встановлення», 
затвердженого 
Наказом Мінрегіону 
від 12.09.2018 № 239, 
розгляд та 
затвердження тарифів 
на теплову енергію, її 
виробництво, 
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транспортування та 
постачання 
здійснюють органи 
місцевого 
самоврядування.  
Витрати оператора 
зовнішніх інженерних 
мереж на 
обслуговування та 
заміну вузлів 
комерційного обліку 
(їх складових частин) 
відшкодовуються 
споживачами 
відповідної 
комунальної послуги, 
а також власниками 
приміщень, 
обладнаних 
індивідуальними 
системами опалення, 
у такій будівлі, 
шляхом сплати 
виконавцю 
комунальної послуги 
внесків на 
обслуговування та 
заміну вузла 
комерційного обліку. 
Стосовно питання 
закладів банківської 
сфери повідомляємо, 
що згідно з ст.19 
Конституції України 
органи місцевого 
самоврядування, їх 
посадові особи 
зобов’язані діяти 
лише на підставі, в 
межа повноважень та 
у спосіб, що 
передбачені 
Конституцією та 
законами України. 
Жодна банківська 
установа не 
підпорядкована 
органам місцевого 
самоврядування. 
Держава пропонує 
варіанти 
дистанційних послуг, 
щоб убезпечити 
найбільш вразливі 
категорії населення 
від небезпечного 
вірусу і закликає 
громадян, які 
одержують пенсію 
або соціальну 
грошову допомогу 
через банківські 
установи, дистанційно 
сплачувати за спожиті 
житлово-комунальні 
послуги. 

9.   № 111 
08.07.2021 

Оголошене  
на 10-й сесії 
міської ради 

Богоявленсь
ка О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Про ремонт 
пішохідного 
містка через р. 
Інгулець 

18.07.2021 № 
97/7/07/1  
від 
16.07.202
1 

Для запобігання 
небезпечних ситуацій 
на мосту, на розгляд 
виконавчого комітету 
міської ради 



9 
 

№ п/п 

№ і дата 
депутатськог
о звернення/ 

запиту 

ПІБ 
депутата 

ПІБ, кому 
направлен

о 
звернення

/ запит  
(ПІБ 

виконавця
) 

Короткий 
зміст 

документу 

Регламентни
й термін 
надання 
відповіді 

№ 
відповіді, 

автор 
документ

у 

Короткий зміст 
відповіді 

07.07.2021 Кузьменк
о С.А. 

розробляється проект 
рішення про 
демонтаж 
пішохідного 
мостового переходу 
через р. Інгулець на 
14 мікрорайоні. 
Натомість,  депутатам 
міської на сесії ради 
буде запропоновано 
прийняти рішення про 
виділення 
фінансування для 
розробки Проекту на 
капітальне 
будівництво 
пішохідного мосту 
через річку Інгулець 
від вул. Петра 
Маркова до вул. 
Бессарабської в м. 
Олександрії та 
передбачити кошти на 
наступні роки на 
будівництво мосту. 

10.   № 112 
08.07.2021 

Оголошене  
на 10-й сесії 
міської ради 

07.07.2021 

Богоявленсь
ка О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Про звернення 
гр. Копецької 
І.М. 

18.07.2021 № 
105/7/07/2
  
від 
26.07.202
1 
Гугленко 
Ю.О. 

Надано пояснення по 
всім питанням. 

11.   № 113 
08.07.2021 

Оголошене  
на 10-й сесії 
міської ради 

07.07.2021 

Богоявленсь
ка О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Про 
розчищення 
стічної канави 
по вул. 
Колгоспній 

18.07.2021 № 
104/7/07/2 
від 
26.07.202
1 
Гугленко 
Ю.О. 

Зливова мережа 
розчищена та 
знаходиться у 
робочому стані. 

12.   № 126 
13.07.2021 

Богоявленсь
ка О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Про ремонт 
дорожнього 
покриття на 
ділянці від вул. 
Філатова, 2 до 
Новопразького 
шосе 

23.07.2021 № 
127/7/07/2 
від 
13.08.202
1 
Гугленко 
Ю.О. 

Спеціалістами 
управління ЖКГ 
міської ради постійно 
проводитиметься 
технічний огляд 
вулиць та доріг 
Олександрійської 
територіальної 
громади на предмет 
виявлення вибоїн та 
нерівностей. Ремонтні 
роботи дорожнього 
покриття вулиці 
Філатова включені до 
переліку з 
відновлення та 
ремонту ґрунтово-
щебеневого покриття 
з підсипанням 
щебнем доріг, вулиць 
та провулків м. 
Олександрії та будуть 
запропоновані до 
виконання 2021 році. 
Стосовно 
відпрацьованого 
асфальтного покриття 
з Новопразького шосе 
повідомляємо, що всі 
обсяги вже 
використані. 
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13.   № 132 
26.07.2021 

Богоявленсь
ка О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Про заяву гр. 
Тиханської 
О.Є. 

03.08.2021 № 
108/7/071  
від 
30.07.202
1 
Кузьменк
о С.А. 

Заява громадянки 
перебуває у стадії 
розгляду. За його 
результатами буде 
визначена можливість 
відключення квартири 
№ 67 будинку по вул. 
Григорія 
Сокальського, 40/1 від 
мереж ЦО та 
переходу на 
автономне джерело 
опалення. 

14.   № 133 
26.07.2021 

Богоявленсь
ка О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Про заяву гр. 
Широглазової 
О.М. 

03.08.2021 № 
109/7/07/1
  
від 
30.07.202
1 
Кузьменк
о С.А. 

Заява громадянки 
перебуває у стадії 
розгляду. За його 
результатами буде 
визначена можливість 
відключення квартири 
№ 67 будинку по вул. 
Григорія 
Сокальського, 40/1 від 
мереж ЦО та 
переходу на 
автономне джерело 
опалення. 

15.   № 134  
26.07.2021 

Богоявленсь
ка О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Про 
благоустрій 
подвір’я на 
площі 
Соборній, 7 

03.08.2021 № 
111/7/07/2 
від 
05.08.202
1 
Гугленко 
Ю.О. 

В підвальному 
приміщенні 5-го 
під’їзду житлового 
будинку по пл. 
Соборній, 7 чавунні 
труби каналізаційної 
мережі замінені на 
пластикові. 
Відповідно до даних 
аварійно-
диспетчерської 
служби ТОВ «Житло-
Устрій», що виконує 
технічне 
обслуговування та 
поточний ремонт 
внутрішньобудинкови
х мереж 
водовідведення, 
проведено 
обстеження та 
виконано дрібний 
ремонт. Станом на 
03.08.2021 в 
підвальному 
приміщенні витоків з 
труб водовідведення 
не виявлено. 
Покос трави на 
прибудинковій 
території виконано 
згідно з графіком 
22.07.2021. 

16.   № 160 
16.08.2021 

Богоявленсь
ка О.М. 

Гугленку 
Ю.О. 

Про розгляд 
заяв громадян 
щодо 
відключення 
квартир від 
централізовано
го опалення 

25.08.2021 № 
168/7/07/2 
від 
13.10.202
1 
Гугленко 
Ю.О. 

Надано інформацію 
по розділам в 
табличній формі. 

17.   № 177 
01.09.2021 

Оголошене  
на 11 сесії 

міської ради 

Богоявленсь
ка О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Облаштування 
дитячого 
майданчика по 
вул. Сидоренка, 
6 

10.09.2021 № 
148/7/07/2 
від 
14.09.202
1 

Необхідність 
обладнання сучасним 
обладнанням ігрового 
дитячого майданчика 
на прибудинковій 
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№ п/п 

№ і дата 
депутатськог
о звернення/ 

запиту 

ПІБ 
депутата 

ПІБ, кому 
направлен

о 
звернення

/ запит  
(ПІБ 

виконавця
) 

Короткий 
зміст 

документу 

Регламентни
й термін 
надання 
відповіді 

№ 
відповіді, 

автор 
документ

у 

Короткий зміст 
відповіді 

31.08.2021 Гугленко 
Ю.О. 

території будинку по 
вул. Сидоренка, 6 
прийнята до уваги та 
буде пропонуватись 
до виконання в 2022 
році. 

18.   № 192 
07.10.2021 

Оголошене  
на 12 сесії 

міської ради 
05.10.2021 

Богоявленсь
ка О.М. 

Кузьменку 
С.А. 

Про програму 
капітального 
ремонту 
житлового 
фонду, 
побудованого у 
1945-1965 рр. 

16.10.2021 № 
177/7/07/1
  
від 
25.10.202
1 
кузьменк
о С.А. 

Буде розглянута 
можливість 
розроблення 
відповідної цільової 
програми у 
наступному році, 
спрямованої на 
ремонтні роботи 
реконструкції 
житлового фонду м. 
Олександрії. 

 

№ п/п 

№ і дата 
депутатськог
о звернення/ 

запиту 

ПІБ 
депутата 

ПІБ, кому 
направлено 
звернення/ 

запит  
(ПІБ 

виконавця) 

Короткий 
зміст 

документу 

Регламентни
й термін 
надання 
відповіді 

№ відповіді, 
автор 

документу 

Короткий зміст 
відповіді 

1.  № 52 
06.04.2021 

Дожджани
к В.В. 

Кузьменку 
С.А. 

Про 
доповнення 
конструкціями 
дитячого 
майданчика по 
вул. 
Сидоренка, 2 

15.04.2021 № 42/7/07/2 
від 
15.04.2021 
Гугленко 
Ю.О. 

З обладнання, яке 
було придбане у 
2020 році, для 
потреб будинку по 
вул. Сидоренка, 2 
було виділено і 
встановлено 
гойдалку подвійну, 
гойдалку одинарну 
та ігровий комплекс 
«Кораблик».  
Наразі встановлене 
обладнання цілком 
забезпечує 
першочергові 
потреби мешканців 
будинку. 

2.   № 71 
06.05.2021 

Дожджани
к В.В. 

Кузьменку 
С.А. 

Про засипання 
недіючого 
колодязя 

15.05.2021 № 65/7/07/1 
від 
20.05.2021 
Кузьменко 
С.А. 

Для безпеки 
мешканців вулиці 
керівництву КП 
«Чисте місто» 
доручено закрити 
даний колодязь.  
Про виконання 
роботи буде 
повідомлено 
додатково. 

3.   № 77 
17.05.2021 

Запит, 
оголошений  

на 8-й сесії 
міської ради 

14.05.2021 

Дожджани
к В.В. 

Кузьменку 
С.А. 

Про 
обладнання 
пішохідних 
переходів по 
м. Олександрії 

26.05.2021 № 79/7/07/1 
від 
10.06.2021 
Кузьменко 
С.А. 

Двічі на рік 
відбувається 
оновлення розмітки 
в межах міста. 
Роботи з 
відновлення знаків 
«Пішохідний 
перехід» 
здійснюються за 
приписами ГУНП та 
за результатами 
обстеження міста 
працівниками КП 
«СвітлоЦентр». 
Визначення 
необхідності 
облаштування 
перехресть засобами 
технічного 
регулювання 
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належить до 
компетенції ГУНП 
України в 
Кіровоградській 
області та 
визначається 
відповідно до 
проектних 
розрахунків, 
навантаження 
транспортно-
пішохідного руху на 
конкретному 
перехресті. 
Зауваження щодо 
сучасного 
оснащення 
пішохідних 
переходів відповідно 
до діючих 
Державних 
будівельних норм 
будуть враховані 
при реконструкції 
вулиць та включені 
до технічного 
завдання на стадії 
проектування. 

4.   № 78 
17.05.2021 

Оголошене  
на 8-й сесії 

міської ради 
14.05.2021 

Дожджани
к В.В. 

Кузьменку 
С.А. 

Про ремонт 
спорт. 
майданчика 
між будинками 
за адресами: 
вул. Студент-
ська, 19, 
просп. 
Собрний, 4 та 
вул. 
Кременчуцька, 
23 

26.05.2021 № 68/7/07/2 
від 
26.05.2021 
Гугленко 
Ю.О. 

Врахована 
необхідність 
переобладнання 
спортивного 
майданчика, 
розташованого на 
території сумісного 
користування 
житлових будинків 
по просп. 
Соборному, 4, вул. 
Студентській, 39, 
вул. Кременчуцькій, 
23. Конструктивні 
елементи та 
оснащення 
майданчика фізично 
зношені і 
матеріально 
застаріли, для 
приведення його до 
належного стану 
необхідна реалізація 
проекту з його  
комплексного 
відновлення. 
Вказаний майданчик 
також поданий в 
складі пропозицій до 
перспективної 
програми 
Президента України 
«Здорова Україна».  
За умови отримання 
фінансування 
порушене питання 
буде вирішене. 

5.   № 79 
17.05.2021 

Оголошене  
на 8-й сесії 

міської ради 
14.05.2021 

Дожджани
к В.В. 

Кузьменку 
С.А. 

Про 
відновлення 
дорожнього 
покриття на 
ділянці від вул. 
Філатова, 2 до 
перехрестя з 
Новопразьким 
шосе 

26.05.2021 № 73/7/07/1 
від 
01.06.2021 
Кузьменко 
С.А. 

Станом на 
сьогоднішній день 
роботи з 
відновлення 
профілю ґрунтово-
щебеневої дороги по 
вул. Філатова не 
передбачені. 
Роботи з 
відновлення 
профілю даної 
дороги включено до 
переліку пропозицій 
на 2021 рік та будуть 
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виконуватися в 
порядку черговості 
та за умови 
належного 
фінансування при 
коригуванні 
бюджету на 2021 
рік. 

6.   № 109 
06.07.2021 

Дожджани
к В.В. 

Кузьменку 
С.А. 

Про 
грейдерування 
пров. І.Богуна  

16.07.2021 № 122/7/07/2 
від 
13.08.2021 
Гугленко 
Ю.О. 

Спеціалістами 
управління ЖКГ 
міської ради 
постійно 
проводитиметься 
технічний огляд 
вулиць та доріг 
Олександрійської 
територіальної 
громади на предмет 
виявлення вибоїн та 
нерівностей. 
Ремонтні роботи 
дорожнього 
покриття вулиці 
Івана Богуна 
включені до 
переліку з 
відновлення та 
ремонту ґрунтово-
щебеневого 
покриття доріг, 
вулиць та провулків 
м. Олександрії та 
будуть 
запропоновані до 
виконання у ІІІ 
кварталі 2021 року. 

7.   № 114 
08.07.2021 

Оголошене  
на 10-й сесії 
міської ради 

07.07.2021 

Дожджани
к В.В. 

Кузьменку 
С.А. 

Про 
перенесення 
контейнерного 
майданчика по 
вул. 
Перспективній
, 15а 

18.07.2021 № 
106/7/07/1  
від 
26.07.2021 
Кузьменко 
С.А. 

Комісійно вирішено, 
що для перенесення 
діючого закритого 
контейнеру для 
збору твердих 
побутових відходів 
на інше місце з 
дотриманням вимог 
державних 
санітарних норм 
немає можливості. 

8.   № 115 
08.07.2021 

Дожджани
к В.В. 

Кузьменку 
С.А. 

Про обрізку 
аварійних 
дерев по вул. 
Знам’янській 

18.07.2021 № 
100/7/07/1  
від 
16.07.2021 
Кузьменко 
С.А. 

За результатами 
розгляду звернення 
буде проведене 
комісійне 
обстеження зелених 
насаджень зі 
складанням 
відповідного акту. 
У разі виявлення 
комісією аварійно-
небезпечних, 
сухостійних чи 
фаутних зелених 
насаджень, які 
можуть створювати 
небезпеку для 
перехожих та 
автотранспорту, 
буде прийматись 
рішення про 
формування їх крон 
або взагалі повного 
видалення. 

9.   № 119 
08.07.2021 

Дожджани
к В.В. 

Кузьменку 
С.А. 

Про торгівлю 
алкоголем, 
тютюном гр. 
Даденюк А.В. 
по вул. 
Козацькій, 41 

18.07.2021 № 96/7/05/5  
від 
16.07.2021 
Шклярук 
Ю.В. 

Звернення 
направлено до 
Олександрійського 
районного відділу 
поліції ГУНП в 
кіровоградській 
області для вжиття 
заходів в межах 
їхніх повноважень. 
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10.   № 127 

13.07.2021 
Дожджани
к В.В. 

Кузьменку 
С.А. 

Про повірку 
теплового 
лічильника у 
будинку по 
вул. 6-го 
Грудня, 137 

23.07.2021 № 
110/7/07/1  
від 
30.07.2021 
Кузьменко 
С.А. 

Надано роз’яснення, 
що власники 
приладів обліку 
теплової енергії, 
державна повірка 
яких має відбутися в 
цьому році, 
звертаються 
письмово до КП 
«Теплокомуненерго
» для  розробки 
калькуляції на 
демонтаж та монтаж 
лічильника. Після 
сплати вартості 
зазначеної 
калькуляції 
теплопостачальна 
організація демонтує 
прилад обліку 
теплової енергії та 
готує його до 
повірки. Власники 
приладу отримавши 
його з повірки знову 
звертаються до КП 
«Теплокомуненерго
» для встановлення 
лічильника.  

11.   № 159 
13.08.2021 

Дожджани
к В.В. 

Кузьменку 
С.А. 

Щодо 
поглиблення 
та розчищення 
стічної канави 
вздовж вулиці 
Козацької 

22.08.2021 № 135/7/07/2 
від 
01.09.2021 
Гугленко 
Ю.О. 

КП «Чисте місто» 
виконано 
першочергові 
роботи, спрямовані 
на недопущення 
підтоплення 
житлового масиву 
під час випадання 
інтенсивних опадів. 
На сьогоднішній 
день пропускна 
спроможність 
канави є 
достатньою.  
При підготовці 
господарського 
комплексу міста до 
роботи в осінньо-
зимовий період 
2021-2022 рр. 
проводитимуться 
роботи з підготовки 
всіх існуючих 
систем підземного 
та поверхневого 
водовідведення. В 
повному обсязі 
заходи будуть 
реалізовані до 15 
жовтня 2021 року. 

12.   № 183 
16.09.2021 

Дожджани
к В.В. 

Кузьменку 
С.А. 

Про вирішення 
питань 
громадянки 
Крячко В.І. 
щодо 
оформлення та 
призначення 
субсидії на 
ЖКГ послуги 
та зменшення 
сплати 
торговельного 
збору для 
пенсіонерів на 
центральному 
ринку 

25.09.2021 № 151/7/05/1 
від 
24.09.2021 
Кузьменко 
С.А. 
  
  
  
  
  
  
№ 156/7/17/1 
від 
01.10.2021 
Кузьменко 
С.А. 

Вартість одного 
торгового місця 
складає 7,00 грн в 
день, що 
затверджено 
рішенням 
виконавчого 
комітету від 
27.05.2021 № 427, 
пільги для 
пенсіонерів даним 
рішенням не 
передбачені. 
При наступному 
розгляді тарифів на 
послуги КП 
«Олександрійський 
центральний ринок» 
пропозиція щодо 
зменшення даних 
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тарифів для 
торгуючих 
пенсіонерів буде 
розглянута. 
Гр. Крячко В.І. 
перебуває на обліку 
в управлінні 
соціального захисту 
населення, 
отримувала житлову 
субсидію по 
30.04.2021.  
За інформацією ВАТ 
«Кіровоградгаз» гр. 
Крячко В.І. станом 
на 01.05.2021 мала 
борг по оплаті за 
отриману послугу  з 
розподілу газу понад 
три місяці, за 
інформацією ОВКГ 
ОКВП «Дніпро-
Кіровоград» - борг 
за послугу 
водопостачання, про 
що їй було 
повідомлено 
07.07.2021. 
Після сплати 
заборгованості 
заявниця 10.08.2021 
звернулась по 
ЦНАПу з пакетом 
документів щодо 
призначення 
житлової субсидії. 
Субсидія 
розрахована з 
01.05.2021 по 
30.09.2021 в розмірі 
195,21, виплата буде 
проведена у жовтні 
2021 року через АТ 
КБ «Приватбанк». З 
початком 
опалювального 
періоду розрахунок 
субсидії з 01.10.2021 
буде проведений 
управлінням 
автоматично без 
звернення заявниці. 

13.   № 202 
17.11.2021 

Дожджани
к В.В. 

Сулятицьком
у М.М. 

Проведення 
санітарної 
очистки 
узбіччя понад 
трасою вул. 
Г.Сталінграда. 
Щодо 
допомоги у 
ремонті 
громадського 
колодязя вул. 
Г.Логвина 

26.11.2021 № 07-977 
від 
24.12.2021 
Сулятицьки
й М.М. 

Ділянка 
автомобільної 
дороги 
міжнародного 
значення М-30 
«Стрий – Умань – 
Дніпро –Ізварине» в 
межах міста 
Олександрії не 
обслуговується 
Олександрійськими 
міськими 
комунальними 
службами. Прилеглі 
до вулиці 
Г.Сталінграда 
території, котрі 
відносяться до 
земель 
Олександрійської 
міської ради, 
приведено до 
належного 
санітарного стану в 
рамках проведення 
робіт з благоустрою 
міських територій і 
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підготовки міста 
Олександрії та 
Олександрійської 
територіальної 
громади до сталого 
проходження 
осінньо-зимового 
періоду 2021-2022 
років. 
Жоден з колодязів 
питної води, які 
розташовані на 
території міста 
Олександрії, не 
обліковується на 
балансі жодного з 
комунальних 
підприємств, 
підвладних 
управлінню 
житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради, 
відповідно 
кошторисом 
видатків не 
передбачається 
фінансування 
проведення робіт 
такого характеру. 

14.   № 215 
30.11.2021 
Деп. запит 

оголошений  
на 14 сесії 

міської ради 
26.11.2021 

Дожджани
к В.В. 

Кузьменку 
С.А. 

Про 
конфліктну 
ситуацію 
навколо 
центрального 
ринку 

09.12.2021 № 196/7/05/1 
10.12.2021 
Кузьменко 
С.А. 

На усунення 
порушень п.15.15 
«Правил дорожнього 
руху України», 
відповідно якого на 
проїжджій частині 
забороняється 
встановлення 
предметі, що 
перешкоджають 
проїзду чи 
паркуванню 
транспортних 
засобів; «Правил 
безпеки системи 
газопостачання», 
«Кодексу 
газопостачальних 
систем», Державних 
будівельних норм 
України ДБН В.2.5-
20-2001 
«Газопостачання» 
(частина 
торгівельних місць, 
на яких розміщені 
тимчасові споруди, 
розміщені 
безпосередньо на 
підземному 
газопроводі)» 
проводяться заходи 
по ліквідації 
незаконно 
розміщених 
тимчасових споруд 
на прилеглій до 
комунального 
підприємства 
території. 
Адміністрація КП 
«Олександрійський 
центральний ринок» 
всім суб’єктам 
підприємницької 
діяльності, чиї 
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торгівельні місця 
ліквідовуються, 
пропонує вільні 
торгівельні місця на 
території КП 
«Олександрійський 
центральний ринок» 

 
 

 
 

 


