
1 

 

Звіт   

 за 3 роки діяльності депутата  

Шаніної Аліни Артурівни 

фракції ВО «Свобода» у Миргородській міській раді  
в період  

з  грудня 2015 р.  по  грудень 2018 року 
 

 

1. Комісія з питань соціальної політики, охорони праці, забезпечення правопорядку 

та демократичного цивільного контролю над воєнною організацією і правоохоронними 

органами, охорони здоров'я, материнства і дитинства. Являюся секретарем комісії.                                                                       

2.    Депутатські звернення  - 163  (96 за 2015-2016р.р. ; 51 за 2017р. та 16 за 

2018р.): 

№ 

з/п 

Коротка інформація про суть 

депутатського звернення 

Дата 

відправле

ння 

Коротка інформація про 

отриманий результат 

1. Головному лікарю КЗ МЦ ПМСД 

Павленко Л.П. - пандуси у 

поліклініці виготовлені з 

порушеннями усіх інженерно-

технічних нормативів 

9.12.2015 11.12.2015 - у 2016 р. має бути 

виготовлена проектно-

кошторисна документація на 

встановлення та саме 

встановлення у вестибюлі 

підйомна площадка, а пандуси - 

демонтовані. 

 Не виконано. 

2. Головному лікарю КЗ МЦПМСД 

Павленко Л.П. - про можливість 

відкриття амбулаторії у мікрорайоні 

Котляревського - Гаряжий хутір. 

9.12.2015 16.12.2015. Недостатня кількість 

населення для відкриття 

амбулаторії. 

Відмова. 

3. Головному лікарю Миргородського 

р-ну Будному Я.В. - надати список 

громадян, які лікуються препаратом 

мінірін. 

14.12.2015 21.12.2015 - отримала список. 

4. Міському голові - Порушення 

водного кодексу при будуванні 

багатоквартирного будинку по вул. 

Харківка,2 

11.12.2015 21.12.2015 - відповіли, що 

дотримані всі норми. 

Але 50 м до річки нема, а це 

порушення водного кодексу. 

5. Міському голові - Зробити зручний 

для мешканців вул. Котляревського 

графік руху маршрутних автобусів 

14.12.2015 23.12.2015 - вирішено 

задовільно. 

6. Міському голові - Відновити рух 

пільгового автобусу по мікрорайону 

Нафтомістечко 

14.12.2015 23.12.2015 - автобус на ремонті, 

після якого його рух 

відновиться. 

7. Т Міському голові -ериторіальним 

центром м. Миргород у організації 

інвалідів по зору "Зір" відібрано 

14.12.2015 8.02.2016 - відмова 



2 

 

приміщення. Повернути 

приміщення для організації 

інвалідів. 

8. Міському голові - Виділити кошти з 

міського бюджету для закупки 

життєво необхідних 

дороговартісних ліків для 4 

мешканців м. Миргород  

24.12.2015 31.12.2015 - Медична субвенція, 

яку місто передає району на 

утримування лікарні, повинна 

включати кошти на ці ліки. 

 відмова 

9. Міському голові -На вул. Робітнича 

вже кілька років відбувається витік 

каналізаційних стоків.  

29.12.2015 31.01.2015 - У 2016 р. за 

сприятливих погодних умов 

обіцяли вирішити цю проблему. 

10. Головному лікарю Будному Я.В. - 

виділити з медичної субвенції 

кошти для закупки життєво 

необхідних ліків для 4 чоловік, які 

приймають препарат мінірін. 

15.01.2016 1.02.2016 - відмова 

11. Головному лікарю Будному Я.В. - 

пояснити причину розформування 

кабінетів функціональної 

діагностики 

15.01.2015  

12. Міському голові - на вул. 

Котляревського їздить мала 

маршрутка, всі пасажири не 

поміщаються, графік руху не 

влаштовує мешканців. 

3.02.2016 12.02.2016 - вирішено 

13. Заступнику голови Полтавської 

ОДА Ханку А.М. - кабінети 

функціональної діагностики 

Миргородської ЦРЛ виселяють у 

непридатні кабінети, щоб на 

їхньому місці відкрити приватний 

буфет. 

9.02.2016 18.02.2016 - направлено до 

Департаменту охорони здоров'я 

Полтавської ОДА 

14. Заступнику голови Полтавської 

ОДА Ханку А.М. - у 2011 р. 

директор Територіального центру 

позбавила організації інвалідів 

приміщення. Прохання повернути 

приміщення. 

9.02.2016 Передав у Департамент охорони 

здоров'я 

15. Директору департаменту охорони 

здоров'я Полтавської ОДА Лисаку 

В.П. - головний лікар 

Миргородської ЦРЛ Виселяє 

кабінети функціональної 

діагностики, щоб здати в оренду ці 

приміщення під приватний буфет. 

17.02.2016 4.03.2016 - кабінети 

функціональної діагностики 

виселити, відкрити приватний 

буфет 

16. Директору школи №5 Горобцю 

С.М. - У школі навчається близько 

900 учнів, у цьому навчальному 

році  усі батьки здали по 120 грн. у 

фонд школи. Як використовуються 

ці кошти?  

2.03.2016 24.03.2016 - усіма коштами 

розпоряджається батьківський 

комітет школи. 
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17. Народному депутату Верховної 

Ради України 7 скликання 

Мосійчуку І.В. - головний лікар 

ЦРЛ продає лікувальні кабінети 

приватному підприємцю під буфет, 

позбавляючи тим самим міське 

населення належної діагностики і 

лікування 

9.03.2016  

18. Директору департаменту охорони 

здоров'я Полтавської ОДА Лисаку 

В.П. - головний лікар 

Миргородської ЦРЛ здав в оренду 

приміщення кабінетів 

функціональної діагностики під 

приватний буфет. А тепер забрав 

кабінети у фізіотерапії, щоб надати 

їх для функціональної діагностики. 

Зараз кабінети фізіотерапії 

працюють з порушеннями 

санітарних норм, іде шкідливе 

випромінювання на весь 

медперсонал і пацієнтів 

18.03.2016 6.04.2016 - Інженер з охорони 

праці Миргородської ЦРЛ та 

адміністрація лікарні 

стверджують, що все дуже 

добре. 

19. Міському голові - Мешканці м. 

Миргород, вул. Боровиковського, 

54, сусіди відрізали 

водопостачання. 

18.03.2016 6.04.2016 - мешканка повинна 

виготовити документацію на 

окреме водовідведення і 

провести собі воду. 

20. Міському голові - на вул. Харківка, 

2 ведеться будівництво, хазяїн 

якого Бутько Є.М. перекрив 

будматеріалами проїзд Повзику В.І. 

до його землеволодіння по 

Харківка, 6а 

21.03.2016 25.03.2016 - Бутьку прибрати 

будматеріали, а Повзику 

заборонити їздити у 

прибережній зоні. 

21. Голові Миргородської райради 

Яриничу Л.М. - головний лікар 

забрав кабінети, щоб відкрити 

приватний буфет, помістив 11 

апаратів фізіотерапії у кабінет 

площею 29м², що є порушенням 

галузевого стандарту, масажний 

кабінет також не відповідає ніяким 

нормам. 

 

21.03.2016 31.03.2016 - надіслали головному 

лікарю на розгляд 

22. Голові Миргородської РДА 

Коваленку Ю.М. -  

21.03.2016 надіслали головному лікарю на 

розгляд 

23. Заступнику голови Полтавської 

ОДА Ханку А.М. - головний лікар 

забрав кабінети, щоб відкрити 

приватний буфет, помістив 11 

апаратів фізіотерапії у кабінет 

площею 29м², що є порушенням 

галузевого стандарту, масажний 

21.03.2016 Надіслано у Департамент 

охорони здоров'я 
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кабінет також не відповідає ніяким 

нормам. 

24. Депутату Миргородської районної 

ради Турбабі О. - головний лікар 

забрав кабінети, щоб відкрити 

приватний буфет, помістив 11 

апаратів фізіотерапії у кабінет 

площею 29м², що є порушенням 

галузевого стандарту, масажний 

кабінет також не відповідає ніяким 

нормам. 

21.03.2016 Передав голові райради, підняв 

питання на сесії 

25 Депутату Миргородської районної 

ради Бродському Є.Л. - головний 

лікар забрав кабінети, щоб відкрити 

приватний буфет, помістив 11 

апаратів фізіотерапії у кабінет 

площею 29м², що є порушенням 

галузевого стандарту, масажний 

кабінет також не відповідає ніяким 

нормам. 

21.03.2016 Передав голові райради, підняв 

питання на сесії 

26 Заступнику голови Полтавської 

ОДА Ханку А.М. - мій син здав 420 

грн. на покупку книги на англ. мову 

на 9 клас, вчителька всім роздала 

книги, а моєму повернула гроші, бо 

я хотіла взнати, де і як купують ці 

книжки, чому так дорого. Книжки 

купують кожного року, всі класи, це 

дуже великі гроші. 

28.03.2016 07.04.2016. Департамент освіти і 

науки - школа книгами не 

забезпечена і батьки повинні 

купувати книги. 

27. Міському голові - мій син здав 420 

грн. на покупку книги на англ. мову 

на 9 клас, вчителька всім роздала 

книги, а моєму повернула гроші, бо 

я хотіла взнати, де і як купують ці 

книжки, чому так дорого. Книжки 

купують кожного року, всі класи, це 

дуже великі гроші. 

29.03.2015 19.05.2016.Створити благодійні 

фонди 

28. Голові батьківського комітету 

школи №5 Іщенко І.В. - скільки 

коштів зібрав батьківський комітет, 

які будівельні роботи проведені, 

надати копії чеків на будматеріали. 

29.03.2016 17.04.2016 - звітуватися буде 

тільки перед батьківською 

конференцією. 

відмова 

29. Директору школи №5 Горобцю 

С.М. - надати копії товарних чеків 

на покупку книг з англ. мови 

29.03.2016 8.04.2016 - надали товарні чеки 

30. Міському голові - Бутько. Є.М. по 

вул. Харківка, 2 веде будівництво з 

порушенням норм, самовільно 

захопив землю 

31.03.2016 8.04.2016 - У діях Бутька нема 

правопорушень 

відмова 

31. Голові комісії з питань освіти 

Мякоті О.І. - у класі мого сина 

31.03.2016 Розбирали це питання на комісії 

освіти. 



5 

 

зібрано 12450 грн. на закупку книг з 

англ. мови.  Кожного року усі класи 

купують англ. мову. Забезпечити 

школу книгами. 

32. Міському голові - договірні 

зобов'язання про кошти 

забудовників на розвиток 

інфраструктури міста (зокрема по 

ТЦ "МИР" та Харківка, 2) 

4.04.2016 8.04.2016 - дана вичерпна 

відповідь 

33. Голові комісії з питань регламенту, 

депутатської етики, забезпечення 

діяльності депутатів депутату 

міськради Супруненку О.А. - 

порушення директором та деякими 

вчителями школи №5 статті №36 

Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад". 

4.04.2016 Розглянуто на комісії 

34. Директору терцентру Курдюмовій 

Л.Б. - інформація про гроші з 

депутатських фондів та фонду 

міського голови за 2014-2016 р.р. 

7.04.2016 13.04.2016 - терцент не є 

розпорядником коштів. 

35. Міському голові - допомогти з 

коштами на ремонт фізкабінету 

поліклініки для дорослих 

7.04.2016 15.04.2016 - відмова 

36. Директору школи №5 Горобцю 

С.М. - при купівлі книжок з англ. 

мови залишилося 464 грн., але їх не 

віддали учням. 

12.04.2016 15.04.2016 - купили папір і 

бензин 

37. Головному редактору газети 

"Миргород - наш дім" - надрукувати 

статтю про проблеми у лікарні. 

12.04.2016 19.04.2016 - відмова 

38. Заступнику голови Полтавської 

ОДА Ханку А.М. - відповідь з 

департаменту охорони здоров'я 

стосовно фізіотерапевтичних 

кабінетів абсолютно не відповідає 

санітарним нормам, галузевим 

стандартам та охороні праці. 

13.04.2016  

39. Начальнику управління праці та 

соцзахисту населення Ільяшенко 

Л.М. - інформація щодо 

депутатських фондів (хто і які суми 

отримав) 

13.04.2016 18.04.2016 - загальні цифри, без 

уточнень 

40. Міському голові - проблеми з рухом 

маршруток по вул. Котляревського. 

5.05.2016 16.05.2016 - питання вирішили. 

41. Міському голові - порушення 

Бутьком (вул. Харківка, 2) водного 

кодексу, надання йому незаконного 

спеціального зонального 

погодження на будівництво, 

заборона Повзику (Харківка, 6а) 

10.05.2016 19.05.2016 - відмова 
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будуватися. 

42. Головному лікарю КЗ МЦПМСД 

Павленко Л.П. - у кого і за які 

кошти придбали рентгенапарат, 

скільки буде коштувати 

переобладнання рентгенкабінету 

10.05.2016 24.05.2016 - не надали 

інформацію 

43. Міському голові - надати 

співфінансування у ремотні даху 

будинку по вул. Старосвітська, 22/5 

у розмірі 10% для мешканців 

10.05.2016 19.05.2016 - відмова, надано 

співфінансування у розмірі 25%. 

44. Міському голові - про можливість 

взяття кредиту в Ощадбанку на 

ремонт покрівлі по Старосвітській, 

22/5 

29.06.2016 12.07.2016 - винести на комісію 

ЖКГ та бюджетну 

45. Міському голові - надати 

інформацію по виконанню бюджету 

міста прибутках і витратах у період 

з 2010по 2015 р.р. включно.  

29.06.2016 Інформація отримана 

46. Міському голові - інформація по 

переліку усіх документів щодо 

фонду підтримки малого бізнесу 

30.06.2016 Інформація отримана 

47. Державна податкова інспекція - 

інформація про кількість фізичних-

осіб-підприємців. 

30.06.2016 7.07.2016 - інформація отримана 

48. Міському голові - мешканці 

будинку 139 по вул. Гоголя 

вимагають визнати сервітут на 

землю дитячого майданчика таким, 

що втратив чинність. 

30.06.2016  

49. Міському голові - чи законно 

виконує роботи земснаряд по вул. 

Харківка, 2 

1.07.2016 15.07.2016 - виконком не давав 

дозволу 

50. Міському голові -  перемістити 

сміттєві баки від будинку 

Старосвітська, 45 

25.08.2016 1.09.2016 - перенести на 

протилежний бік вулиці, 

розглянути на раді мікрорайону 

51. Міському голові - хто останній 

власник консервного заводу, чому 

його закрили 

25.08.2016 30.08.2016 - звернутися в ЄДР 

52. Міському голові - співфінансувати 

разом з райрадою ремонт у 

фізіотерапевтичному кабінеті 

поліклініки для дорослих 

25.08.2016 31.08.2016 - звернулися до 

голови РДА про створення 

депутатської комісії для огляду 

кабінетів 

53. Міському голові - надати 

інформацію про Миргородшляхбуд 

25.08.2016 30.08.2016 - звернутися в ЄДР 

54. Міському голові - боротьба з 

амброзією у місті 

7.09.2016 16.09.2016 - прийняли до відома 

55. Міському голові - будівництво 

тротуару по вул. Заливній, 

забезпечення стіканню води під час 

негод. 

14.09.2016 23.09.2016 - виготовлено 

проектно-кошторисну 

документацію, у 2017 р. при 

наявності коштів провести 

будівництво 
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56. Міському голові - будівництво 

тротуару або автостоянки біля 

будинку 22/5 по вул. 

Старосвітській. 

14.09.2016 23.09.2016 - визначитись з 

мешканцями, що саме будувати: 

тротуар чи автостоянку. 

57. Міському голові - перенести 

сміттєві контейнери від будинку 45 

по вул. Старосвітська у місце, яке 

відповідає усім нормам  

14.09.2016 22.09.2016 - перенести на 

Старосвітська, 29, погоди з 

радою мікрорайону 

58. Міському голові - з приводу смерті 

Солдатової С.В. у лікарні 

20.09.2016  

59. Міському голові - нема тиску у 

водопровідних кранах мешканців 4-

5 поверхів будинку 22/5 по вул. 

Старосвітська                         

20.09.2016  

60. Голові Миргородської райради 

Яриничу Л.М. - з приводу смерті 

Солдатової С.В. у лікарні 

20.09.2016 20.09.2016 - депутати райради не 

можуть розглянути це питання, 

тому що некомпетентні у ньому, 

направили до головного лікаря 

ЦРЛ для розгляду 

61. Голові громадської ради при голові 

РДА Пляшнику А.І. - з приводу 

смерті Солдатової С.В. у лікарні 

20.09.2016 Розглянуто на громадській раді, 

передано голові РДА 

62. Міському голові - зробити 

експертизу і зрубати старий берест 

у дворі будинку 22/5 по вул. 

Старосвітська 

29.09.2016 10.10.2016-дерево зрубають 

63. Голові громадської ради при голові 

РДА Пляшнику А.І. - посприяти у 

виділенні РДА коштів на ремонт 

фізкабінетів поліклініки для 

дорослих. 

3.10.2016 Розглянуто на громадській раді, 

передано голові РДА 

64. 

 

 

Голові комісії з питань бюджету, 

інвестицій та підприємництва 

Лавицькому М.П. - зменшити 

співфінансування для мешканців 

будинку по ркапремонту даху з 25 

% до 15% 

5.10.2016 

 

 

 

 

 

Розглянуто на комісії, відмова 

 

 

 

 

 

65. Голові комісії з питань ЖКГ, 

будівництва... Говорусі О.Б. - 

зменшити співфінансування для 

мешканців будинку по ркапремонту 

даху з 25 % до 15% 

5.10.2016 Розглянуто на комісії, відмова 

66. Міському голові - на підставі яких 

законів формуються фонди 

депутатів і міського голови 

18.10.2016   
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67. Міському голові - перелік 

приміщень комунальної власності, 

що знаходяться в оренді, суми і 

строки оренди 

18.10.2016 Отримано інформацію 

68. Міському голові - мешканці 

будинку вирішили будувати 

тротуар вздовж будинку 

18.10.2016 24.10. - у 2017 р. буде 

виготовлено проектно-

кошторисну документацію на 

тротуар 

69. Міському голові - переміщення 

сміттєвих контейнерів погоджено з 

мешканцями 

18.10.2016 Контейнери переміщено 

70. Міському голові - Міському голові - 

несплата Бутьком коштів на 

розвиток інфраструктури міста 

18.10.2016 25.10.2016 - справа перебуває у 

міськрайонному суді 

71. Голові комісії з питань бюджету 

Лавицькому М.П. - про виділення 

коштів на виготовлення портрету 

Третецького В.П.  

18.10.2016 18.10 - розглянуто на комісії, 

вирішено позитивно 

72. Міському голові - про виділення 

коштів на виготовлення портрету 

Третецького В.П. 

18.10.2016 25.10-вирішено позитивно 

73. 

 

Міському голові - надати 

інформацію про кошти 

забудовників на розвиток 

інфраструктури з 2010 по 2016 р.р. 

3.11.2016 

 

 

 

 

 

74. 

 

Міському голові - які комунальні 

приміщення були продані з 2010 по 

2016 р.р. 

3.11.2016  

75. Міському голові - полагодити 

вуличне освітлення по вул. 

Заливній 

8.11.2016 10.11. - освітлення відновлено 

76.  Міському голові - надати перелік 

житлових приміщень, що належать 

до комунальної власності міста 

15.11.2016 24.11 - отримала відповідь 

 

77. Міському голові - надати копію 

протоколу спільних комісій перед 

17 сесією 

15.11.2016 24.11 - отримала копію 
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78. Міському голові -очистка 9 

каналізаційних колодязів по вул. 

Старосвітська, 9  

15.11.2016 9.12 - обіцяють виконати до 

1.01.2017р. 

79. Міському голові - облаштувати вул. 

Старо- світську від №99 до 155 

тротуаром 

15.11.2016 25.11 - включено в перелік робіт 

і передано на сесію 

80. Міському голові - встановити знаки 

обмеження швидкості по вул. 

Старосвітській  

15.11.2016 22.11 - на погодження до 

патрульної поліції 

81. Міському голові - полагодити 

дорогу та тротуар по вул. 

Старосвітській, яка на час ремонту 

мосту стала центральною дорогою 

15.11.2016 25.11 - дорога в задовільному 

стані, тротуар внести в план 

робіт 

82. Міському голові - чому відсутня 

друга частина 16 сесії в мережі 

інтернет? 

15.11.2016 22.11 - рішення другої частини 

сесії були зупинені 

розпорядженням міського голови 

83. Міському голові - тече покрівля над 

квартирою Новікової Г.Б. 

15.11.2016 30.11 - потрібен капітальний 

ремонт усієї покрівлі будинку 

 

84. 

Голові комісії з питань бюджету 

Лавицькому М.П. - розглянути звіти 

керівників усіх відділів міськради 

про освоєння бюджетних коштів за 

йй міс. 2016р. 

24.11.2016 25.11 -  комісія по бюждету не 

може це зробити 

85. Міському голові - дані по 

багатоповерхових будинках міста 

24.11.2016 6.12 - опрацьовують це питання 

86. Міському голові - надати 

мешканцям будинку по вул. 

Ігнатенка, 6 правоустановчі 

документи на будинок, для 

створення ОСББ 

24.11.2016 7.12 - документи відсутні 

87. Міському голові - надати копії 

положень усіх відділів міськради 

29.11.2016 7.12 - отримала 

88. Супруненку О.А. - голові комісії з 

регламенту - неправомочність так 

званих спільних комісій 

29.11.2016 Розглянули на комісії з 

регламенту 

89. Павленко Л.П. - головний лікар КЗ 

МЦПМСД - коли запрацює 

29.11.2016 6.12 - відповідь неповна 
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флюорограф, у кого його придбали? 

90. Міському голові - надати відео 2 

частини 16 сесії 

30.11.2016 9.12 - надали 

91. Зелінській Т.В. - начальник 

земельного відділу - земельна 

ділянка по вул. Андрєєва,2 - 

аукціон, відмови 

30.11.2016 2.12 - отримала відповідь 

92. Заливча М.О. - голова комісії з 

питань медицини -  проблеми з 

флюорографом у місті 

1.12.2016 Розглянули на комісії 

93. Міському голові - скільки коштів 

міськрада виділила на лікарню у 

2010-2016р.р? 

1.12.2016 9.12 - отримала відповідь 

94. Супруненку О.А. - голові комісії з 

регламенту - невідповідність 

Регламенту Миргородської 

міськради Законам України 

9.12.2016 20.12 - створено робочу групу по 

узгодженню Регламенту з 

Законами України. 

95. Міському голові - надати 

результати голосування по 16 сесії 

12.12.2016 19.12 - надали 

96. Супруненку О.А. - голові комісії з 

регламенту - мого помічника 

депутата не допустили на бюджетну 

комісію 

20.12.2016 Розглянули на комісії 

 

 

2017 рік 

97 Міському голові - неякісне 

теплопостачання по вул. 

Старосвітська, 22/5 

3.01 19.01 - налаштували систему 

теплопостачання 

98 Міському голові - надати 

відеозаписи сесій 

3.01 13.01 - надали 

99 Заливча М.О. - голова комісії з 

питань медицини -  аварійний стан 

фізкабінетів поліклініки для 

дорослих 

3.01 30.01 - розглянули на комісії 

100 Міському голові - винести на 3.01 12.01 - напрацювання робочої групи 
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комісію з регламенту зміни до 

регламенту 

будуть винесені на комісію з 

регламенту 

101 Гирці Н.О. - секретарю міськради - 

повноваження про армію і поліцію 

передати з соціальної комісії до 

комісії з регламенту  

17.01 Сказала, що не вирішує такі питання 

і порадила звернутися до міського 

голови 

102 Супруненку О.А. - голові комісії з 

регламенту - повноваження про 

армію і поліцію передати з 

соціальної комісії до комісії з 

регламенту 

17.01 Розглянули на комісії 

103 Міському голові - використання 

бюджетних коштів терцентром у 

2015-2016р.р. 

17.01 27.01 - отримала дані 

104 Міському голові - повноваження 

про армію і поліцію передати з 

соціальної комісії до комісії з 

регламенту 

19.01 30.01 - комісії призначаються на 

строк каденції депутатів і не 

змінюються 

105 Міському голові - нерегулярний 

графік руху маршруток по вул. 

Котляревського 

24.01 2.02 - поломка автобуса, заміна, 

перевізника попереджено 

106 Міському голові - надати 

розширений звіт по використанню 

бюджетних коштів Терцентром 

14.02 23.02 - відмова 

107 Голові комісії з питань соцполітики 

Заливчій М.О. - запросити на 

чергову комісію директора 

Терцентру 

14.02 20.02 - запрошено 

108 Міському голові - надати відомості 

про ЦНАП (яку площу займають, 

скільки платять за опалення) 

14.02 16.02 - надали інформацію 

109 Міському голові - по вул. Гоголя, 

139 відкрили цілодобову лотерею. 

Мешканці обурені. 

16.02 22.02 - надали інформацію з 

адресами 9 т.н. "цілодобових 

лотерей", звернення в прокуратуру. 

110 Міському голові - дорога по вул. 

Старосвітській потребує ремонту 

22.02 3.03 - відписка 

111 Міському голові - тиск на 

секретарку директора школи 

"Гелікон" Дем"яненко О. після 

коментаря у "Фейсбуці" 

22.02 3.03 - Дем"яненко звільнили з 

роботи 

112 Директору Терцентру Курдюмовій 

Л.Б. - надати дані по переліку 

питань 

28.02 3.03 - надали 

113 Міському голові - перебої з 22.03  
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маршрутками на вул. 

Котляревського 

114 Головному лікарю ЦРЛ Будному 

Я.В. - який штатний розпис лікарів 

лікарні і скільки фактично людей 

працює 

22.03 27.03 - надали дані не в повному 

обсязі 

115 Міському голові - директор 

Терцентру надала неповну 

інформацію по моїм питанням 

29.03 6.04 - відповіли, але не на всі 

питання 

116 Міському голові - на "Острові" 

проводили вирубку дерев. Чи були 

дозвільні документи і експертиза 

дерев?  

29.03 14.04 - дозвільні документи були 

117  Міському голові - надати 

приміщення дитячій секції з 

тайського боксу 

29.03  7.04 - після закінчення ремонту 

стадіону там буде виділено 

приміщення 

118 Голові комісії з питань освіти 

Мякоті О.І - надати приміщення 

дитячій секції з тайського боксу 

29.03 Розглянули на комісії 

119 Головному лікарю ЦРЛ Будному 

Я.В. - дати дані по штатному 

розпису лікарів поліклініки і 

стаціонарних відділень (скільки є і 

скільки потрібно) 

31.03 відмовили 

120 Головному лікарю ЦРЛ Будному 

Я.В. - чи платна рентгенографія у 

ЦРЛ? 

29.03 4.04 - за направленням лікаря 

рентгенографія безкоштовна 

121 Голові комісії з питань регламенту 

Супруненку О.А. - адміністрація 

лікарні перешкоджає мені у 

виконанні депутатських 

повноважень 

25.04 25.04 - розглянули на комісії 

122 Міському голові - вирубати старі 

сухі дерева по вул. Старосвітська, 

22/5 

3.05 13.05 - виконає Спецкомунтранс 

123 Голові РДА Коваленку Ю.М. - 

капітальний ремонт у фізкабінетах 

поліклініки для дорослих, 

придбання апаратури для 

фізкабінетів 

15.05 24.05 - відмова 

124    

125 Міському голові - надати дані по 

багатоповерховим будинкам міста 

(рік побудови, кількість квартир, 

23.05 6.06 - відповіли частково 
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загальна площа житлового та 

нежитлового фонду, ОСББ чи ЖЕК) 

126 Міському голові - на вул. 

Полтавській біля річки намивали 

пісок (хто саме, для чого, 

кількість?) 

23.05 24.05 - розчистка річки 

127 Заступнику голови Полтавської 

обласної ради Ханку А.М. - ТЦ 

"Мир" побудований не у межах 

дозвільної землі, захопив лишню 

площу 

29.05 Ханко - Полтавська прокуратура - 

Миргородська прокуратура - 

головне управління держгеокадастру 

у Полтавській обл. - встановлення 

меж земельних ділянок в натурі 

128  Управління Держпраці в 

Полтавській обл - чи законно 

збільшили тривалість робочого 

тижня працівникам діагностично-

лікувального відділення? шкідливі 

чинники у роботі фізкабвнетів 

31.05 8.06 - отримала відповідь  

129 Директору Центру соціальних 

служб для дітей, сім"ї та молоді 

Кір"яну В.В. - надати копії усих 

цивільно-правових угод з Коркішко 

Н.М. та копії актів виконаних робіт 

по цих угодах 

20.07 9.08 - надати інформацію не є 

можливим 

130 Начальнику Полтаваобленерго  

м. Миргород Савенко В.О. - 

перевірити якість подачі 

постачаємої електроенергії у буд. 

22/5 по вул. Старосвітська шляхом 

встановлення реєструючого 

пристрою 

2.0 8 8.08 - заміри напруги відповідають 

нормативним актам 

131 Директору Центру соціальних 

служб для дітей, сім"ї та молоді 

Кір"яну В.В. -надати копії усих 

цивільно-правових угод з Коркішко 

Н.М. та копії актів виконаних робіт 

по цих угодах 

23.08. 1.09 - відмова 

132 Начальнику Головного управління 

держгеокадастру в Полтавській обл. 

Чувпило В.В. - обрахувати і надати 

кошторис встановлення 

(відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 147 (ТЦ 

"МИР") 

23.08 30.08 - знайти сертифіковану 

землевпорядну організацію в 

Миргороді 

132 Міському голові - встановити на 7.09 22.09 - буде проведено ремонт 
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буд. 22/5 по вул. Старосвітській 

пристрій, реєструючий подачу 

електроенергії, бо відбуваються 

скачки напруги,у людей горять 

електроприлади 

133 Міському голові - укласти договір з 

місцевою землевпорядною 

організацією і оплатити з бюджету 

витрати по встановленню 

(відновленню) меж земельної 

ділянки в натурі (ТЦ "МИР") 

13.09 20.09 - Межі земельної ділянки уже 

встановлені 

134 Міському голові - на 29 сесії 

Козачко В.Г. надали в оренду на 5 

років земельну ділянку, а на 30 сесії 

незаконно позбавили ділянки. 

Припинити це безчинство. 

18.09 27.07 - рішення підписане та набрало 

законної чинності. 

135 Керівнику Миргородської місцевої 

прокуратури Шикунову С.П. - дати 

правову оцінку факту отримання 

Коркішко Н.М. грошової 

винагороди з міського бюджету 

Миргородської міської ради 

3.10 6.10 прокуратура -23.10 Управління 

північно-східного офісу 

держаудитслужби в Полтавській обл 

- відповідь буде надана після 

вивчення усіх документів 

136 Міському голові - стерилізація 

безпритульних собак, створення 

притулку для тварин 

12.10 23.10 - питання вивчається 

137  Міському голові - надати мені 

можливість відвідувати депутатські 

комісії, повідомляючи про це 

адміністрацію Миргородської ЦРЛ 

2.11 15.11 - я можу брати участь з правом 

дорадчого голосу в роботі інших 

органів місцевого самоврядування, 

але з погодженням з адміністрацією 

ЦРЛ 

138 Миргородському міжрайонному 

прокурору Шикунову С.П. - 

притягти до кримінальної 

відповідальності головного лікаря, 

начмеда та юриста ЦРЛ за 

перешкоджання моїй депутатській 

діяльності 

6.11 6.11 - передано в поліцію 

139  Директору департаменту охорони 

здоров"я Полтавської ОДА Лисаку 

В.П. - прийняти міри до головного 

лікаря, начмеда та юриста ЦРЛ за 

перешкоджання моїй депутатській 

діяльності 

6.11 14.11 - догана була винесена 

неправомірно 

140 Міському голові - інваліду 8.11 17.11 - водій буде дотримуватись 
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відмовили у проїзді маршруткою правил перевезення пасажирів 

141 Міському голові - інваліду 

відмовили у соціальному таксі 

8.11 15.11- у неї є повнолітні діти  

142 Міському голові - на вул. 

Котляревського їздить лише 1 

маршрутка (замість 2), половина 

пасажирів не помістилася. Графік 

руху незадовільний 

8.11 15.11 - оголошено конкурс на 

перевезення пасажирів 

143 Міському голові - прохання 

виділити кошти на проведення 10-

ти річчя 2-х організацій інвалідів 

міста, з запрошенням гостей-

інвалідів з усіх районів області і 

Полтави. 

20.11 30.11 - відмова 

144 Міському голові - виділити 

приміщення для 2-х організацій 

інвалідів міста 

20.11 24.11 - відмова 

145 Головному лікарю ЦРЛ - зняти 

незаконно винесену догану 

20.11 23.11 - догану знято 

146 Міському голові - допомогти 

здійснити організаційні заходи в 

започаткуванні та проведенні 

16.02.2018р. щорічного фестивалю 

людей з обмеженими можливостями 

Полтавської обл. "Дивосвіт надії" 

27.11 Виділили кошти 5000 грн., відділ 

культури провів фестиваль у лютому 

2018р. 

147  Голові комісії з питань освіти Мякоті 

О.І. – у дитсадочку №12 з батьків 

вимагають гроші 

28.11 Розглянули на комісії 

 

 

2018 рік 

148 Міському голові – вплинути на 

начальника МКЖЕУ, щоб його 

підприємство виеонувало свої 

зобов»язання перед мешканцями будинку, 

управляючою компанією якого являється 

МКЖЕУ 

7.12. 

2017 

МКЖЕУ виконало свої 

зобов»язання 
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149 Міському голові – 2 організації інвалідів 

міста просять надати приміщення для 

організацій 

15.12. 

2017 

9.01 - відмова 

150 Управління держпраці в Полтавській обл 

Щербаку С.Л. – чи наявні ознаки 

трудового договору в цивільно-правових 

угодах? Копії угод додаються.  

26.12 

2017 

3.01 – взято до уваги 

151 Міському голові – на вул. Котляревського 

водоканал  проводив ремонт і залишив 

відкритою трубу, яка заливає вулицю 

15.01 22.01 – на вул. Котляревського 

буде проводитися капремонт 

дороги і цю проблему вирішать 

152 Міському голові – прибрати гілки дерев і 

кущі, які заважають швидкій допомозі 

потрапити на виклики до хворих (список 

проблемних будинків додається) 

31.01 9.02 – Спецкомунтранс вирішить 

цю проблему 

153 Міському голові – для діагностичного 

лікування Миргородської ЦРЛ потрібно 

придбати обладнання 

21.02 6.03 – У місті буде створено 

міську поліклініку, аппаратура 

буде купуватися туди 

154 Міському голові – звернення Даценко Л.Г. 

про відновлення у її дворі дренажної 

канави 

21.02 2.03 – буде розглянуто на 

земельній комісії 

155 Міському голові – зробити висипку 

щебнем по вул. Осипенка 

21.02 Комісія жкг повинна затвердити 

перелік вулиць ,де буде 

проведена висипка 

156 Міському голові – перемістити турнік для 

чистки килимів по вул. Старосвітська, 19 

вглиб двору 

14.08 23.08 – мешканці повинні 

провести збори і прийняти 

загальне рішення 

157 Міському голові – зрубати старий каштан 

по Старосвітська 22/5 

14.08 22.08 – мають дати згоду усі 

мешканці під»їзду 

158 Міському голові – чи законне будівництво 

по вул. Гоголя, 64, адже ДАБІ скасував 

дозвіл міськради на будівництво 

31.11 19.11 – будівництво ще не 

ведеться 

159 Міському голові – дуже близько біля ДНЗ 

№2 будують гаражі. Мешканці прилеглих 

будинків і батьки дітей садочка 

турбуються про санітарні норми. 

13.11 26.11 – буде перевірено  у 1 

кварталі 2019р. 

160 Міському голові – АТО-вцю відмовили у 13.11 16.11 – питання  буде довивчено 
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виділенні земельної ділянки 

161 Міському голові – водій маршрутки 

відмовився брати маму з дитиною і 

коляскою у транспорт 

23.11 3.12 – з водієм проведена 

роз»яснювальна робота 

162 Управління держпраці в Полтавській обл. 

Щербаку С.Л.- молодші медсестри 

Миргородської ЦРЛ не отримали у 2018р. 

оздоровчі 

 

21.12 4.01 – мол. м/с потрібно було 

піднімати це питання протягом 

року, поки ще не були закриті 

платежі за 2018р. Переглянути 

колективний договір. 

163 Управління держпраці в Полтавській обл. 

Щербаку С.Л.- чи має право адміністрація 

лікарні бути в активі профспілки 

21.12 4.01 – ні, не має 

164  Голові комісії з питань регламенту 

Білоконю О.В. – головним лікарем 

Миргородської ЦРЛ знову почалося 

переслідування мене за мою депутатську 

діяльність 

14.12 15.12 – розглянуто на комісії, 

юристом міськради дано 

роз»яснення неправомочних дій 

головного лікаря (бо я була 

присутня на комісії, де являюся 

секретарем) 

 

3) ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАПИТИ – 46 

2017 рік 

№ 

з/п 
Коротка інформація про суть Дата 

відправ-

лення 

Коротка інформація про 

отриманий результат 

1 Управління державної казначейської 

служби України у Миргородському р-ні - 

надати звіт про виконання місцевих 

бюджетів за 2016р. 

5.02.2017р. 7.02 - Надали звіт про 

виконаний бюджет м. 

Миргород за 2016р. 

2 Управління державної казначейської 

служби України у Миргородському р-ні - 

звіти по Управлінню соціального захисту 

населення Миргородської міськради за 

2016р. 

17.02.2017 17.02. - надали 

3 Управління державної казначейської 

служби України у Миргородському р-ні - 

звіт по Територіальному центру міської 

ради за 2016р. 

17.02.2017 17.02 - надали 

4 Головному лікарю ЦРЛ Будному Я.В - 

скільки лікарів передбачено штатним 

розписом і скільки є фактично  

10.04.2017 13.04 - отримала дані 

5 Міському голові - чи є дозвільні документи 10.04.2017 14.04 - рішення 
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на вирубку дерев по вул. Гоголя, 172 (ЦРЛ) виконкому, акти 

вибраковки 

6 Міському голові - дозвільні документи на 

вирубку дерев по вул. Харчовиків 

10.04.2017 14.04 - надані документи 

7 Міському голові - заробітна плата 

працівників Терцентру, копії маршрутних 

листів соціального таксі 

10.04.2017 14.04 - відписка 

12 Голові профспілкового комітету ЦРЛ 

Зозуліну А.О. - чи проводилось засідання 

профспілки з приводу збільшення робочого 

часу діагностично-лікувального відділення 

12.05.2017 18.05. - отримала копію 

протоколу засідання  

13 Інженер з охорони праці ЦРЛ Глушко В.М. - 

які шкідливі чинники є у роботі 

медперсоналу фізкабінетів? Чи отримують 

вони якісь компенсацію? 

31.05.2017 2.06 - звертатися до 

головного лікаря 

14 Міському голові - надати відеозапис 25 сесії 6.06.2017 12.06 - надали 

14 Головному лікарю ЦРЛ Будному Я.В. - які 

шкідливі чинники у роботі медперсоналу 

фізкабінетів і як вони компенсуються? 

15.06.2017 21.06 - відповіли 

15 Головному лікарю ЦРЛ Будному Я.В. - 

надати копії документів на лікарів-депутатів 

міської ради 6 скликання на час їхньої 

відсутності на робочому місці у зв"язку з 

виконанням депутатських повноважень 

15.06.2017 22.06 - відмовили 

16 Головному лікарю ЦРЛ Будному Я.В. - чи 

проводилась акредитація робочих місць 

працівників фізкабінетів? надати копії 

документів 

15.06.2017 21.06 - акредитація не 

проводилась. проводилась 

атестація. документи не 

надали. 

17 Головному лікарю ЦРЛ Будному Я.В. - чи 

законно беруть плату за рентгенографія в 

рентгенкабінетах? 

15.06.2017 22.06 - за направленням 

лікаря рентгенобстеження 

безкоштовне 

18 Головному лікарю ЦРЛ Будному Я.В. - 13 

червня мені була винесена догана. надати 

копію догани і усі сукупні документи, на 

основі яких вона була винесена 

15.06.2017 22.06. - надано копії 

документів і наказ про 

зняття догани 

19 Міському голові - надати дані по 

багатоповерхових будинках міста (оскільки 

на депутатські звернення №85 та №125 я не 

отримала відповіді) 

4.07.2017 10.07 - отримала дані 

20 Директору Центру соціальних служб для 

дітей, сім"ї та молоді Кір"яну В.В. - чи 

працювала Коркішко Н.М у Центрі? 

4.07.2017 4.07 - працювала по 

цивільно-правовій угоді з 

3.04.2017 по 11.04.2017 

21 Директору Центру соціальних служб для 

дітей, сім"ї та молоді Кір"яну В.В. - коли 

саме Коркішко почала працювати - усі 

проміжки часу 

6.07.2017 7.07 - працювала з 

5.05.2014 по 11.04.2017 

22 Міському голові - МКЖЕУ недобросовісно 

виконує свої обов"язки по обслуговуванню 

будинку по вул. Старосвітська, 22/5 

6.07.2017 18.06 - відписка 

23 Міському голові - надати інформацію по 

посадовим особам місцевого 

25.07.2017 1.08 - надали 
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самоврядування по управлінням та відділам 

в розрізі сум заробітних плат, премій, 

надбавок, доплат за квітень, травень, 

червень 2017р. у формі таблиці 

24    

25 Міському голові - надати відеозапис 27 сесії 16.08.2017 19.08. - надали 

26 Міському голові - надати копії усіх 

цивільно-правових угод з Коркішко Н.М. та 

копії актів виконаних робіт по цих угодах 

18.09.2017 22.09 - цивільно-правові 

угоди з Коркішко Н.М. у 

вказаний вами 

проміжок часу не 

укладалися 

27 Міському голові - надати відео комісій, що 

були перед 30 сесією 

27.09.2017 3.10 - надали 

27 Міському голові - надати копію протоколу 

засідання виконкому від 25 вересня 2017р. 

25.10.2017 31.10 - надали 

28 Міському голові - чи має право депутат 

бути присутнім на виконкомі? 

25.10.2017 31.10 - має 

29 В.о. головного лікаря ЦРЛ Наумову Ю.П. - 

23 жовтня 2017 р. мені була винесена 

догана. Надати копію догани і усі супутні 

документи, на основі яких вона була 

винесена. 

25.10.2017 Прислали поштою - 

отримала 

30 В.о. головного лікаря ЦРЛ Наумову Ю.П. - 

надати копію колективного договору 

працівників Миргородської ЦРЛ 

25.10.2017 Прислали поштою, 

отримала 

31 Головному лікарю Миргородської ЦРЛ 

Будному Я.В. - отримана копія 

колективного договору нечитабельна. 

Прошу надати хорошу ксерокопію 

договору. І також усі додатки, вказані у 

договорі. 

2.11.2017  

31 Міському голові - надати рішення 

виконкому по дозволу вирубки дерев по 

вул. Гоголя, 172 (ЦРЛ) та акти обстеження 

дерев 

3.11.2017 6.11 - надали 

32 Міському голові - заробітна плата 

посадових осіб органів місцевого 

самоврядування за липень-жовтень 2017р. 

20.11.2017 24.11 - надали 

33 Головному лікарю ЦРЛ - надати 

колективний договір лікарні з додатками 

20.11.2017 23.11 - відмова 

34  Міському голові - надати копію посадової 

інструкції радника міського голови з питань 

медицини 

27.11.2017 надали 

35 Головному лікарю ЦРЛ - надати 

колективний договір лікарні з додатками 

(вказала статтю Кримінального кодексу) 

29.11.2017 4.12 - надали 

36 Секретарю міськради - виділити папір для 

принтеру для написання звернень 

29.11.2017 30.11 - виділили 
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2018 рік 

37 Міському голові – надати інформацію по 

зарплатам посадових осіб міськради за 

листопад-грудень 2017р. 

15.01 надали 

38 Гол. лікарю КЗ МЦ ПМСД Павленко Л.П. – 

надати відомості по придбаному для МЦ 

апарату рентген-діагностики. 

1.03 2.03 – відповіли частково 

39 Міському голові – надати копії документів ,  

що підтверджують обрання Хачатряна Р.О. 

головою вуличкому 

24.03 28.03 – надали 

40 Міському голові – хто власник банерів у 

центрі міста і хто надав дозвіл на їх 

розміщення 

2.07 6.07 – власник Лавицький М.П., 

надав виконком. 

41 Керівнику Миргородської міської державної 

лікарні ветеринарної медицини – як 

виконується програма по стерилізації 

бездомних тварин 

6.08 10.08 – надали відповідь 

42 Міському голові – кому належать альтанки 

на березі річки і хто давав дозвіл на землю 

6.08 23.08 – надали відповідь 

43 Міському голові – надати інформацію по 

зарплатам посадових осіб міськради за 

2018р. помісячно 

3.12 надали 

44 Міському голові – скільки коштів було 

витрачено у 2018р. на закордонні поїздки 

3.12 ніскільки 

45 Міському голові – надати інформацію по 

зарплатам посадових осіб міськради за 

січень, лютий, березень 2017р. 

3.12 надали 

46 Головному лікарю Миргородської ЦРЛ 

Будному Я.В. – чи буде переміщення 

фізкабінетів і кабінетів діагностики з  

поліклініки для дорослих до приміщення 

дитячої поліклініки? 

19.12 20.12 – ні, не буде 

 

4. Присутність на пленарних засіданнях (зазначити причини відсутності). 

Відбулося 33 сесії (2015-2017р.р.), я була присутня  на усіх. 
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У 2018 р відбулося 9 сесій (з 34 по 42), я була присутня на 8. Пропустила сесію 

у звʼязку з відпусткою. 

 

5. Фракційна дисципліна (виконання рішень партійних органів, одностайність 

голосування)  - голосували одноголосно 

 

6. Кількість виступів на пленарних засіданнях : 2015-16р.р -10 раз; 

                                                                                        2017р. - 28 раз; 

                                                                                        2018р. – 15 раз. 

 

7. Присутність на засіданнях Постійних комісій.  

На засіданнях своєї комісії була присутня постійно.  

Відвідувала інші комісії: 2015-16р.р. -  жкг - 5, бюджетну - 2, освітню - 5; 

                                            2017р. - відвідую усі комісії 

                                            2018р. – комісія жкг -6, освітня – 4, бюджетна – 2,                         

регламентна – 2. 

 

  8. Кількість проведених прийомів громадян / кількість громадян (зазначити 

кожен прийом з датою проведення) 2015-2016р.р. - 34 прийома; 

                                                              2017  - 39 прийомів; 

                                                              2018 -  

 

                                        2015-2016р.р. - 34 прийоми: 

№ з/п Дата Місце проведення 
К-ть 

громадян 

1.  9.12.2015 Поліклініка - інвалід-візочник не може потрапити у 

поліклініку, пандус збудований неправильно 

3 

2.  9.12.2015 Поліклініка - мешканці вул Котляревського та Гаряжого 

хутора - відкрити у них амбулаторію. 

8 

3.  9.12.2015 Поліклініка -Калашник С.А. - щоб міськрада 

профінансувала покупку життєвонеобхідних ліків 

1 

4.  9.12.2015 Поліклініка - жителі вул. Харківка, громадські слухання 

з будівництва нового будинку не проводились 

5 

5.  14.12.2015 Поліклініка - жителі вул. Котляревського - незручний 

графік маршруток 

3 

6.  14.12.2015 Поліклініка - Жителі Нафтомістечка - місяць не їздить 

пільговий автобус 

5 

7.  14.12.2015 Поліклініка - голова ММГОІ по зору "Зір" - повернути 

приміщення для інвалідів 

1 
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8.  23.12.2015 Поліклініка - Калашник С.А. - забезпечення ліками 1 

9.  29.12.2015 Поліклініка - по вул. Робітнича хронічно протікає 

каналізація 

1 

10.  29.12.2015 Поліклініка - Ветлицька С.О. - забирають кабінети 

лікарні 

1 

11.  20.01.2016 Міська рада - гроші на лікування з депутатського фонду 4 

12.  29.01.2016 Поліклініка - гроші на лікування 1 

13.  3.02.2016 Поліклініка - вул. Котляревського, мала маршрутка 2 

14.  11.02.2016 Поліклініка - гроші на лікування 1 

15.  17.07.2016 Поліклініка - гроші на лікування  3 

16.     19.02.2016 Поліклініка - гроші на лікування 1 

17.  2.03.2016 Поліклініка - батьки учнів школи, побори з батьків 5 

18.  18.03.2016 Поліклініка - припинене водопостачання у будинок 1 

19.  18.03.2016 Поліклініка - гроші на лікування 1 

20.  21.03.2016 Міська рада - жителю перекрили доступ до його 

землеволодіння новим будівництвом 

1 

21.  21.03.2016 Поліклініка - гроші на лікування 1 

22.  6.04.2016 Поліклініка - лікар-рентгенолог - протік дах лікарні, 

пошкодив рентгенапарат 

1 

23.  4.05.2016 Поліклініка - транспорт на вул. Котляревського 3 

24.  10.05.2016 Вул. Старосвітська, 22/5 - капітальний ремонт даху 30    

25.  18.05.2016 Поліклініка - спірне земельне питання по вул. 

Котляревського 

1 

26.  20.05.2016 Поліклініка - спірне земельне питання по вул. 

Котляревського 

2 

27.  29.06.2016 Вул. Гоголя, 139 - скасувати сервітут на землю 28 

28.  30.06.2016 Поліклініка - законність намивання пляжу на Харківка, 2 1 

29.  6.09.2016 Поліклініка - амброзія у місті 3 

30.  14.09.2016 Вул. Старосвітська, 22/5 - тротуар навколо будинку 17 

31.  19.09.2016 Поліклініка - Солдатова Д.Ю. - смерть матері в лікарні 1 

32.  19.09.2016 Вул. Старосвітська, 22/5 - поганий тиск води на верхніх 

поверхах 

4 

33.  28.09.2016 Вул. Старосвітська, 22/5 - старий аварійний берест 

зрубати 

2 

34.  17.10.2016 "Хартія Пам'яті" - виготовити портрет Третецького та 

встановити його у фойє міської ради 

1 

 

 

 

2017р.  (39 прийомів) 
35.  2.01.2017 Прохання про мат. допомогу на лікування 3 
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36.  11.01 Медсестри фізіотерапевтичних кабінетів поліклініка для 

дорослих - аварійний стан кабінетів, потребують кап. 

ремонту 

6 

37.  18.01 Поліклініка - мешканці вул. Котляревського - 

маршрутний автобус порушує графік руху 

5 

38.  25.01 Поліклініка - у буд. Гоголя, 139 відкрили "цілодобову 

лотерею" - казино, мешканці будинку страждають 

3 

39.  1.02 Поліклініка - Вознюк С.І (с. В. Сорочинці) -проблеми у 

приміщенні лікарні, кадрова політика 

1 

40.  8.02 Поліклініка - матеріальна допомога  2 

41.  15.02 Поліклініка - у школах вимагають гроші 5 

42.  22.02 Поліклініка - спірне земельне питання 1 

43.  1.03 Поліклініка - матеріальна допомога (Калашник С.І., 

Шапочка О.П.) 

2 

44.  9.03 Поліклініка - матеріальна допомога (Маліков В.Є., 

Гордієнко Л.В., Чиж Л.О., Маляр Т.В.) 

4 

45.  15.03 нПоліклініка - матеріальна допомога (Бебко Л.С., 

Бурнаша В.Я., Малько В.М.) 

3 

46.  22.03 Поліклініка - матеріальна допомога (Овчинникова І.Л., 

Єдінецький В.В., Клюка С.В., Усатова О.М.) 

4 

47.  29.03 Поліклініка - Любич І.Г. - насильство в сім"ї 1 

48.  5.04 Поліклініка - перебої з рухом автобусів по вул. 

Котляревського 

8 

49.  12.04 Поліклініка - відмова Терцентру у наданні транспорту 

інваліду 

1 

50.  19.04 Поліклініка - незаконна вирубка дерев на Острові 3 

51.  26.04 Поліклініка - захоплення землі сусідами 1 

52.  3.05 Поліклініка - матеріальна допомога (Касянчук Г.М., 

Мельник В.В., Шапочка С.М., Ніколаєнко В.С., Шульга 

Н.О.) 

5 

53.  10.05 Поліклініка - перебої з рухом автобусів по вул. 

Котляревського 

4 

54.  17.05  Поліклініка - незаконне припинення договору оренди 

земельної ділянки (кафе "Оболонь") 

2 

55.  24.05 Поліклініка - намивання піску на об"їздній дорозі 1 

56.  31.05 Поліклініка - мешканці вул. Гоголя, 139 - у їхньому 

будинку відкрили цілодобову лотерею (ігрові автомати) 

10 
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57.  14.06 Поліклініка - матеріальна допомога (Кузнєцова В.І., 

Новаковська Т.Ф.) 

2 

58.  12.07 Поліклініка - медпрацівники ЦРЛ - незаконне зняття з 

них 15% доплати за шкідливі фактори умов праці 

8 

59.  17.08 Поліклініка - незаконна вирубка дерев по Гоголя, 172 

(ЦРЛ) 

1 

60.  23.08 Поліклініка - перебої з рухом автобусів по вул. 

Котляревського 

3 

61.  6.09 Поліклініка - матеріальна допомога (Таран І.А., Лисенко 

Р.О., Прокопенко В.М.) 

3 

62.  13.09 Поліклініка - посприяти у ремонті даху будинку  2 

63.  20.09 Поліклініка - ЖЕК не виконує свої обов'язки як 

управляюча компанія 

5 

64.  27.09 Поліклініка - вимагання коштів за рентгенплівку у 

поліклініці 

10 

65.  4.10 Поліклініка - неможливо потрапити на прийом до 

вузьких спеціалістів у поліклініці 

3 

66.  11.10 Поліклініка - перебої з рухом автобусів по вул. 

Котляревського 

5 

67.  18.10 Поліклініка - відмова Терцентру у наданні транспорту 

інваліду 

2 

68.  25.10 Поліклініка - відсутність дороги по вул. Заливній 2 

69.  2.11 Поліклініка - утискання з боку адміністрації працівників, 

переведення на неповний робочий день на цілий місяць 

(санаторій "Слава") 

6 

70.  9.11 Поліклініка - матеріальна допомога (Мінченко Л.М., 

Дмитренко В.Г., Почет Л.І.) 

3 

71.  16.11 Поліклініка - протікає дах над квартирою, ЖЕК не 

допомагає 

7 

72.  23.11 Поліклініка - Байдола М. - побори в дитячому садочку 1 

73.  28.11. Поліклініка - каналізаційний люк не накритий, водоканал 

не доробив ремонт - Мікільченко Л.О., вул. 

Котляревського 

1 

 

2018 рік (28 прийомів) 

74 19.01 Поліклініка – автобуси на вул. Багачанська не дотримуються графіку 

руху 

1 

75 24.01 Поліклініка – матеріальна допомога на лікування (Новаковська Т.Ф.)                                   1 
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76 26.01 Поліклініка – матеріальна допомога на лікування(Корольова Ю.І.) 1 

77 4.02 Поліклініка – матеріальна допомога на лікування (Нойкін В.С.) 1 

78 5.02 Поліклініка – матеріальна допомога на лікування(Мацюк В.В.) 1 

79 5.02 Поліклініка – вул. Котляревського – Мікільченко Л. О. – вода витікає 

з відкритого люка біля тротуару, водоканал нічого не робить 

1 

80 6.02 Поліклініка – матеріальна допомога на лікування (Калашник С.О., 

Шапочка О.П., Малікова Г.М.) 

3 

81 12.02 Поліклініка – матеріальна допомога на лікування (Гордієнко Л.В., 

Мазур В.І.) 

2 

82 15.02 Поліклініка – на вул. Котляревського прийшов 1 автобус замість 2, 

люди запізнилися на роботу 

1 

83 15.02 Поліклініка – матеріальна допомога на лікування (Яременко В.В.) 1 

84 28.02 Міська рада – матеріальна допомога на лікування (Пилипенко Г.Г., 

Скадченко Н. А., Лавицький А.М., Кваша Н.О., Шовкопляс В.А., 

Калініченко В.М.) 

6 

85 16.03 Поліклініка – матеріальна допомога на лікування (Шифан Т.Є.) 1 

86 22.03 Поліклініка – матеріальна допомога на лікування (Мусієнко В.В., 

Касянчук Г.М., Корженевська Г.І., Іваницька О.О.) 

4 

87 23.04 Поліклініка – матеріальна допомога на лікування (Яворовський В.С.) 1 

88 18.05 Поліклініка – матеріальна допомога на лікування (Мащенко О.В.) 1 

89  Вул. Старосвітська, 22/5  – Сміттєвози здіймають шум о 5:30 ранку 

під вікнами будинку 

5 

90  Поліклініка – Омельченко Зінаїда Вікторівна – вул. Гоголя, 36, кв. 30 

– підприємець, власник магазину «Ветеран» прибрав лавочку від 

під»їзду (там тепер розвертаються його машини), пенсіонерам ніде 

сидіть. 

1 

91 18.06 Поліклініка – матеріальна допомога на лікування (Федорова М.Н.) 1 

92 8.11 Поліклініка – Сухомлин Л.В. – водій маршрутки відмовив інваліду у 

пільговому проїзді 

1 

93 23.06 Старосвітська,22/5 – зробити т.н. «карман» з високим бордюром 

понад будинком, з боку вул. І.Білика 

8 

94 7.07 Поліклініка – захисники тварин – проконтролювати, щоб програма 3 
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стерилізації бездомних тварин працювала 

95  Поліклініка- Литвин О.П. – інспектори газконтори без попередження 

відрізали газ у будинку (в суботу) 

1 

96  Вул. Старосвітська, 22/5 – збори з приводу ремонту даху 30 

97  Поліклініка - Литвин О.П. – газконтора нараховує йому неіснуючі 

борги, виставляючи показники не по приладу, а свої. 

1 

98  Поліклініка – Омельченко Зінаїда Вікторівна – вул. Гоголя, 36, кв. 30 

– встановити лавочку біля під»їзду 

1 

99 13.11 Через ФБ – Редько Р. С. – АТОвцю відмовили у наданні землі 1 

100  Вул. Старосвітська, 22/5 – відмова мешканців здавати кошти на 

ремонт даху 

24 

101 22.11 Поліклініка – Кольвенко О.В. – водій автобуса не взяв матір з 

дитиною, відмовив через коляску 

1 

102  Поліклініка – вул. Котляревського не розчищена від снігу, автобус 

не зміг доїхати до кінцевої зупинки 

 

103  Поліклініка – Литвин О.П. – підприємець розчистив сніг біля свого 

магазину, трактор Спецкомунтрансу чистив тротуар і засипав весь 

його труд – благоустрій штрафує підприємця, що той не почистив 

1 

104  Поліклініка – молодшим медсестрам ЦРЛ не виплатили обіцяні 

оздоровчі 

8 

105  Міська рада – захисники тварин – посприяти у створенню відділу по 

роботі з бездомними тваринами – на прикладі м.Полтава  

2 

 

 

9. Робота на окрузі. Зустріч з виборцями. 

№ 

з/п 
Дата Населений пункт К-ть громадян 

 

2016 рік (8) 

1.  10.03.2016 Вул. Старосвітська 45 та 47 - створення ОСББ 47 

2.  21.05.2016 Вул. Старосвітська,45 - вихід з ОСББ 20 

3.  16.04.2015 Вул. Старосвітська, 9 - вибори голови і замісника 23 
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будинкому 

4.  25.08.2016 Вул. Старосвітська 45 та 47 - перенесення 

сміттєвих баків 

15 

5.  1.09.2016 Збори будинкомів і вуличкомів - підготовка до дня 

міста 

19 

6.  14.09.2016 Вул. Заливна - виготовити тротуар 8 

7.  14.09.2012 Вул. Старосвітська 45 та 47 - перенесення 

сміттєвих баків 

9 

8.  7.11.2016 Вул. Заливна та Малоліщанська - кілька місяців 

відсутнє вуличне освітлення 

3 

 

2017 рік (12) 

 

9.  2.01. Вул. Старосвітська, 22/5 – мешканці жаліються на 

холод в квартирах, неякісне теплопостачання 

8 

10.  8.02 Вул. Старосвітська – зробити дорогу 5 

11.  10.03 Вул. Старосвітська, 19 – почистити колодязі 3 

12.  15.04 Вул. І.Білика – зробити «карман» – парковку для 

автомобілів понад буд. 22/5 по вул. Старосвітській 

20 (збори 

мешканців) 

13.  3.05 Вул. Лугова – після дощу грунтова дорога розмита, 

неможливо проїхати. 

4 

14.  7.06 Вул. Старосвітська – вивезти сміття 1 

15.  12.07 Вул. Старосвітська – відкриття дитячого 

майданчика 

40 

16.  12.08 Вул. Старосвітська – відновити тротуари 10 

17.  8.09 Вул. Старосвітська – вул. І.Білика -  врегулювати 

автомобільний рух у ранковий час біля школи 

7 

18.  17.10 Інформування мешканців про програму МАГ – 

місто активних громадян на 2018р.  

15 

19.  11.11 Вул. Старосвітська, 22/5 – капітальний  ремонт 

даху будинку  

Загально 

будинкові збори, 

54 чоловіка 

20.  7.12 День місцевого самоврядування – зустріч з усіма 

будинкомами і вуличкомами свого округу 

20 

 

2018 рік (11) 

21 січень Вул. Старосвітська, 19 – перемістити турнік для 

вибивання килимів з-під вікон вглиб двору 

7 

22 лютий Вул. Старосвітська, 131 – Болотська Віра Григорівна 

– проблеми з каналізацією 

1 
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23 лютий Вул. Старосвітська,131а –Даценко Лідія Григорівна 

каналізація протіка, архітектура не дає дозвіл на 

стічну яму 

1 

24 березень Вул. Старосвітська, 22/5 – ремонт даху 20 

25 квітень Вул. Корольова – хочуть зробити дитячу площадку 12 

26 травень Вул. Старосвітська – прорвало водяну трубу, вулиця 

залишилася без води 

5 

27 липень Рада мікрорайону – бесіда про відкриття амбулаторії 

у мікрорайоні 

35 

28 вересень Вул. Старосвітська – кілька тижнів нема вуличного 

освітлення 

7 

30 жовтень Вул. Старосвітська, 22/5 – мешканці проти 

розміщення у їхньому будинку міської амбулаторії 

49 

32 грудень Рада мікрорайону – звіт про роботу, планування 

дитячого новорічного ранку 

17 

 

  Я, Шаніна Аліна Артурівна, являюся депутатом Миргородської міської ради 

VII скликання. За мною закріплений 8 виборчий округ: вулиці Корольова, 

Малоліщанська, Старосвітська (від будинків №24 і №41 до кінця та №9,№19, 

№29), провулки Луговий, Старосвітський. Я провела зустріч-знайомство з 

секретарем мікрорайону "Лісок", до якого належить 8 округ, з головами 

вуличних та будинкових комітетів. Була присутня на звітно-виборних зборах 

голів і їх заступників вуличних та будинкових комітетів.  

   Вислухала та прийняла як усні, так і письмові звернення громадян. З приводу 

цього мною написано 163 звернень, 7 запитів та 46 інформаційних запитів у 

відповідні органи.  

   Миргородці зверталися до мене з різних питань: 

- перенести сміттєві контейнери від буд. 45 по вул. Старосвітська у більш 

пристосоване для цього місце (питання вирішене позитивно);  

- встановлення знаків обмеження швидкості по вул. Старосвітській (яка зараз 

стала "центральною" у зв'язку з ремонтом мосту) - вирішене позитивно; 

- передивитися графік руху автобусів по маршруту вул. Зінчаші - вул. 

Котляревського з урахуванням побажань мешканців (вирішене частково); 

-  зробити капітальний ремонт даху будинку 22/5 по вул. Старосвітська - у 

процесі роботи; 
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- відрегулювати рух автотранспорту на пішохідному переході біля школи №5 у 

ранковий час - поліція вранці ставить там регулювальників; 

- прибрати бродячих котів з двору - не вирішено; 

- у підвалах будинку вивести бліх - ЖЕК не хоче виконувати свою роботу; 

- вимагання коштів в дитячих садках; 

- за рентген беруть гроші у лікарні... 

Всього мною було проведено: 

 - у 2015-16р.р. - 34 прийомів громадян; 

 - у 2017р. -  39 прийомів громадян; 

- у 2018р. – 39 прийомів громадян. 

     Інші питання (по медицині, освіті, соціальному захисту населення) зустріли 

опір з боку виконавчої влади району та міста, тому їхнє вирішення під 

питанням. Але я продовжую наполягати на їх позитивному вирішенні на 

користь громади міста. 

     З мого депутатського фонду було надано матеріальну допомогу  

- 2015-16р.р. - 18 мешканцям міста на лікування та поліпшення матеріального 

становища на загальну суму 5000 грн.; 

- 2017р. - 30 мешканцям на суму 6000 грн. 

- 2018р. – 24  мешканцям на суму 5000 грн. 

 

   Протягом 2018 року проводилась робота щодо надання кожному депутату 

можливості підвищувати свій кваліфікаційний рівень шляхом участі в 

навчальних, семінарах, тренінгах.   

24-26 квітня 2018 року Асоціацією "Полтавська обласна Асоціація органів 

місцевого самоврядування" проведено практичний семінар "Модернізація 

інфраструктури громад: 

ухвалення рішень, реалізація проектів, комунікація з громадою" в рамках 

інноваційного проекту "Школа місцевого самоврядування Полтавської обласної 

асоціації" за підтримки Полтавської обласної ради.  

6 червня 2018 року делегація депутатів міської ради відвідала курорт 

"Миргород". Метою візиту на підприємство ПрАТ "Миргородкурорт" було 

обговорення питання подальшої співпраці у межах ухваленої Стратегії сталого 

розвитку Миргородського субрегіону. Оскільки в Плані дій санаторно-курортну 

сферу визначено профільною для міста, то необхідно поєднати спільні 

зусилля та передбачені заходи, спрямовані на реалізацію документу, за яким 

місто, а в перспективі і об'єднана міська територіальна громада, буде 

розвиватися в подальшому. 

 


