
                                                              
УКРАЇНА 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

                        

РІШЕННЯ 
 

сьомої  сесії VІ скликання 

від ___ серпня 2011 року  № _____ 

м. Кам’янець-Подільський 

 
Про депутатські запити 

 

Відповідно до  частини 8 статті 49 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», районна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Інформацію про розгляд депутатських запитів взяти до відома 

(Додаток 1). 

2. Зняти з контролю депутатські запити: 

2.1. Гайдая О.Ю. до голови райдержадміністрації щодо вирішення питання 

транспортного сполучення с.Вербка з м.Кам’янець-Подільський  з 17.30 до 20.00 год. 
 

3. Продовжити термін виконання депутатських запитів: 

3.1.   Направлені на розгляд начальнику Служби автомобільних доріг у 

Хмельницькій області наступні депутатські запити: 

3.1.1.  Кротіка С.М. щодо проведення ремонтних робіт на відрізку дороги 

довжиною 7 км між селами Руда та Межигір; 

3.1.2.   Маканіка М.М. до Служби автомобільних доріг у Хмельницькій 

області щодо ремонту дороги Сл.Кульчиєвецька - Врублівці; 

3.1.3. Федика О.Г. до філії "Кам'янець-Подільський райавтодор" щодо 

незадовільного стану та необхідності ремонту автодороги м.Кам'янець-

Подільський - Супрунківці - Тернавка; 

3.1.4. Федика О.Г. до начальника Служби автомобільних доріг в Хмельницькій 

області щодо вирішення питання облаштування автобусної зупинки біля повороту 

на с.Абрикосівка, ділянка автодороги Н-03 Житомир-Чернівці; 

3.1.5. Гая І.В.  до начальника Служби автомобільних доріг в Хмельницькій 

області щодо включення у плани ремонту доріг по філії "Кам’янець-Подільський 

райавтодор" відрізку дороги між селами Кульчиївці і Калиня; 

3.1.6. Добросельської І.К., Колодніцького В.В., Гайдая О.Ю до начальника 

Служби автомобільних доріг в Хмельницькій області щодо вирішення питання 

ремонту дороги між селами Привороття і Оринин; 

3.1.7.  Кривака В.М. до начальника Служби автомобільних доріг в 

Хмельницькій області щодо включення у плани ремонту доріг по філії 

"Кам’янець-Подільський райавтодор" відрізку дороги між селами Нефедівці- 

Подільське. 

 
ПРОЕКТ 
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3.2. Зарицького О.Д. до Довжоцького сільського голови щодо незадовільного 

стану доріг в с.Довжок та не вирішення питання освітлення вулиць даного 

населеного пункту; 

3.3.    Кротіка С.М. до голови райдержадміністрації щодо виділення коштів на 

ремонт покрівлі ФАПу в с.Сокіл; 

3.4.   Пастуха А.А. до голови райдержадміністрації та Колибаївського 

сільського голови Чайковського М.І. з проханням допомогти в погашенні 

заборгованості за виконанні будівельно-монтажних робіт по газопостачанню 

населених пунктів Колибаївської сільської ради; 

3.5. Тимчука С.А. щодо передбачення альтернативи газу на села 

Староушицької зони; 

3.6.  Тимчука С.А. до прокурора району Кахнія Р.С. щодо вжиття відповідних 

заходів прокурорського нагляду для ефективного та якісного розслідування факту 

викрадення картини з Нефедівського будинку культури та 9 секцій системи 

опалення з сільського клубу с.Лучки. Даний запит прокуратурою передано до 

Кам’янець-Подільського районного відділу УМВСУ в Хмельницькій області; 

3.7.  Тимчука С.А. до голови райдержадміністрації Желізника М.Д. щодо 

реконструкції систем електропостачання населених пунктів Староушицького 

напрямку Кам'янець-Подільського району з урахуванням навантажень 

електроопалювального обладнання. 

3.8. Урсакі В.Л. до голови райдержадміністрації Желізника М.Д. щодо 

вирішення ряду актуальних питань в роботі дитячого садка с.Жванець; 

3.9. Худняка В.А. та Шкуренкова В.С. до голови райдержадміністрації 

Желізника М.Д. щодо вирішення питання ремонту покрівлі будинку культури в 

с.Колибаївка; 

3.10. Строяновського В.С. до голови райдержадміністрації щодо можливості 

переведення Орининської ЗОШ І-ІІІ ст. на електроопалення; 

3.11. Худняка В.А., Шкуренкова В.С, Фабіянова С.В., Ваната А.П.,  

Велігіна О.С., Гінзеровського О.А., Слиза А.І, Білоуса В.Б., Худняка С.А. до голови 

райдержадміністрації   щодо умов та безпеки підвезення дітей до Жванецької та 

Голосківської ЗОШ; 

3.12. Яковенка В.І. до голови райдержадміністрації щодо необхідності 

ремонту будівлі Княжпільської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

3.13. Шкуренкова В.С. до начальника відділу освіти райдержадміністрації 

щодо необхідності вирішення питання будівництва внутрішнього туалету в 

Жванецькій ЗОШ; 

3.14. Худняка В.А., Шкуренкова В.С, Ваната А.П., Велігіна О.С., Слиза А.І,  

Худняка С.А. до голови райдержадміністрації  щодо перспектив та можливості 

будівництва районного спортивного комплексу; 

3.15.  Єрменчука В.П. до голови райдержадміністрації та голови районної ради 

щодо необхідності ремонту покрівлі Чорнокозинецької ЗОШ І-ІІІ ст.; 

3.16.  Дубицького В.В. до голови райдержадміністрації   щодо порушення 

правил перевезення дітей до Жванецької ЗОШ І-ІІІ ст. та необхідності придбання 

шкільного автобуса з більшої кількістю посадочних; 

3.17. Антонецького  С.А. до начальника відділу освіти райдержадміністрації 

щодо необхідності придбання котла для опалення дитячого садочка с.Жванець; 

3.18. Кривака В.А. до начальника відділу освіти райдержадміністрації щодо 

вирішення питання водовідведення біля будівлі Подільської ЗОШ І-ІІІ ст.; 
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3.19. Тимчука С.А. до головного лікаря району та до начальника 

фінансового управління райдержадміністрації  щодо відновлення ставки 

фельдшера та 0,5 ставки молодшої сестри на ФП с.Каштанівка; 

3.20. Бараковецького О.М. до голови районної ради щодо сприяння 

вирішення питання ремонту водогінної системи у с.Цвіклівці; 

3.21. Кшемінського С.С. до начальника інспекції ДАБК в Хмельницькій 

області  та головного санітарного лікаря Кам’янець-Подільського району щодо 

незаконного будівництва вигрібної ями в с.Слобідка Гуменецька, вул. 

Котовського 25, біля криниці громадського користування; 

3.22. Тимчука С.А. до інспекції Хмельницького обласного Управління 

охорони навколишнього середовища щодо санітарного стану на території біля 

Бакотського скельного монастиря;  

3.23. Бец А.В. до головного лікаря центральної районної лікарні щодо 

додаткових видатків для задоволення потреб Староушицької районної лікарні № 3; 

3.24. Маканіка М.М. до начальника відділу освіти райдержадміністрації 

щодо вирішення питання будівництва внутрішнього туалету у Врублівецькій 

ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

3.25. Кротіка С.С. до начальника відділу освіти райдержадміністрації  щодо 

сприяння  у вирішенні питання придбання шкільного автобуса для підвезення 

учнів з сіл Слобідка-Малиновецька, Каветчина і Межигір; 

3.26. Чайковського М.С. до начальника відділу освіти райдержадміністрації  

щодо ремонту системи опалення у Колибаївській ЗОШ І-ІІ ст. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови 

районної ради Колотила О.Т. та постійну комісію з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та засобів масової інформації (голова комісії 

Дубицький В.В.).                                                 
 

    

Голова ради      І.Романчук 
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Додаток 1 

до рішення сьомої 

сесії районної ради 

від ___  серпня  2011 року 

№ ___ 

ІНФОРМАЦІЯ 

яка поступила на запити депутатів районної ради  

Гайдая О.Ю.  

до голови 

райдержадміністрації 

Щодо вирішення 

питання 

транспортного 

сполучення с.Вербка з 

м.Кам’янець-

Подільський  з 17.30 до 

20.00 год. 

п. 2.1. 

Отримано інформацію заступника голови 

райдержадміністрації  Довгопола П.Г. 

З приватним перевізником Поповичем В.І., який здійснює 

пасажирські перевезення по маршруту «Кам'янець-Подільський - 

Гуменці» погоджено і з 1 серпня 2011 року рейс автобуса по 

маршруту з часом відправлення з м. Кам'янця-Подільського о 19-30 

год. буде здійснюватись до с. Вербка.. 

 

 

Депутатський запит зняти з контролю. 

Добросельської І.К., 

Колодніцького В.В., 

Гайдая О.Ю  

до начальника 

Служби 

автомобільних доріг в 

Хмельницькій області 
Щодо вирішення 

питання ремонту 

дороги між селами 

Привороття і Оринин 

п.3.1.6. 

Отримано відповідь  заступник начальника   Служби 

автомобільних доріг С.Вінського 

в липні п.р. філією "Кам'янець - Подільський райавтодор" 

проведені роботи з ремонту покриття автодороги Оринін -

Підпилип'я на ділянці Оринін - Привороття. Вартість виконаних 

робіт склала 66 тис.грн. 

 

Депутатський запит залишити на контролі. 

Кривака В.М.  

до начальника Служби 

автомобільних доріг в 

Хмельницькій області 

Щодо включення у 

плани ремонту доріг по 

філії "Кам’янець-

Подільський 

райавтодор" відрізку 

дороги між селами 

Нефедівці- Подільське 

п.3.1.7. 

Отримано відповідь  заступник начальника   Служби 

автомобільних доріг С.Вінського 

Питання ремонту автодороги Нефедівці - Подільське буде 

вирішуватись в поточному році залежно від передбачених 

Державним бюджетом України на 2011 рік видатків на 

фінансування дорожньої галузі. 

 

Депутатський запит залишити на контролі. 

 

Шкуренкова В.С.  

до начальника відділу 

освіти 

райдержадміністрації 

Щодо необхідності 

вирішення питання 

будівництва 

внутрішнього туалету 

в Жванецькій ЗОШ 

п. 3.13 

Отримано інформацію начальника відділу освіти 

райдержадміністрації  Пронозюк О.В. 

На будівництво внутрішнього туалету в Жванецькій ЗОШ І-

ІІІ ступенів виділено кошти в сумі 70 000 гривень. Роботи будуть 

закінченні до початку навчального року.  

 

Депутатський запит залишити на контролі. 
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Бец А.В.  

до головного лікаря 

центральної районної 

лікарні  

Щодо додаткових 

видатків для 

задоволення потреб 

Староушицької 

районної лікарні № 3 

 

п. 3.23 

Отримано інформацію головного лікаря ЦРЛ  

Цуглевича Я.М. 

У порівнянні з кошторисними призначеннями охорони 

здоров'я у 2010 році (31360,6 тис.грн) в 2011 році було виділено 

30053,3 тис.грн., що на 1317,4 тис.грн. (4,2 %)   менше ніж у 2010 р. 

Призначення Староушицької РЛ № 3 у 2010 році складали 

2706,3 тис.грн., в 2011 році - 2653,8 тис.грн., що на 52,5 тис.грн. (1,9 

%) менше ніж у 2010 році. 

У проекті рішення «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2011 рік», яке буде розглядатися на сьогоднішній сесії,  

Староушицькій районній лікарні №3 на придбання паливно-

мастильних матеріалів додатково надаються кошти у сумі 10 тис. 

грн., на ремонт електрофотоколориметра 1,1 тис. грн., інших 

поточних трансфертів – 5 тис. грн. 

 

Депутатський запит залишити на контролі. 

Маканіка М.М.  
до начальника відділу 

освіти 

райдержадміністрації 
Щодо вирішення 

питання будівництва 

внутрішнього 

туалету у 

Врублівецькій ЗОШ 

 І-ІІІ ступенів 

п. 3.24 

Отримано інформацію начальника відділу освіти 

райдержадміністрації  Пронозюк О.В. 

Відділом освіти райдержадміністрації заплановано 15 тис. 

грн. на реконструкцію приміщення під туалет у Врублівецькій ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

Разом з тим, для облаштування внутрішнього туалету у 

даному навчальному закладі необхідно ще 20 тис. грн. 

 

Депутатський запит залишити на контролі. 

Кротіка С.С.  

до начальника відділу 

освіти 

райдержадміністрації  
Щодо сприяння  у 

вирішенні питання 

придбання шкільного 

автобуса для 

підвезення учнів з сіл 

Слобідка-

Малиновецька, 

Каветчина і Межигір 

п. 3.25 

Отримано інформацію начальника відділу освіти 

райдержадміністрації  Пронозюк О.В. 

У 2011 році за кошти відділу освіти планується придбати 

шкільний автобус марки БАЗ-А-079 для підвезення учнів до 

Жванецької ЗОШ І-ІІІст. Автобус марки «Газель» буде передано у 

Орининську ЗОШ І-ІІІ ст. для підвезення учнів із с.Ріпинці. 

У разі виділення шкільного автобуса із обласного бюджету 

розглянемо можливість про передачу його для підвезення учнів із 

сіл до Сокільської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Депутатський запит залишити на контролі. 

Чайковського М.С.  

до начальника відділу 

освіти 

райдержадміністрації  
Щодо ремонту 

системи опалення у 

Колибаївській ЗОШ І-

ІІ ст 

 

п.3.26 

Отримано інформацію начальника відділу освіти 

райдержадміністрації  Пронозюк О.В. 

У відділі освіти була створена комісія по обстеженню роботи 

системи опалення в Колибаївській ЗОШ І-ІІ ст.. 

В результаті обстеження виявлено, що в східній частині 

школи система працює не задовільно і температура складає 15-17 

°С, а згідно норм має бути 18-20 °С. Комісія дійшла до висновку, що 

необхідно закупити крани шарові d=32,40мл. в комплекті із згонами 

для регулювання теплоносіїв в навчальному закладі. 

Відділ освіти до початку опалювального сезону закупить і 

виконає монтажні роботи на даному об'єкті. 

Депутатський запит залишити на контролі. 

 

Загальний відділ районної ради 


