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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                      Шановний Костянтине Івановичу! 

 

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата», до мене надійшло звернення мешканців смт. 

Малокатеринівка та голови Малокатеринівської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області Волик Л.А. щодо надання допомоги у вирішенні 

проблеми підтоплення селища шляхом проведення гідромеліоративних робіт. 

Зі змісту звернення вбачається, що на сьогоднішній день на території смт. 

Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області досить гостро стоїть 

проблема підтоплення житлових будинків, земельних ділянок та інших споруд, 

розташованих по вулицях Молодіжна, Ювілейна, Степна, Команарська та ін. 

З метою вирішення цієї проблеми та недопущення подальшого 

затоплення іншої території смт. Малокатеринівка було створено відповідну 

комісію, проведено обстеження вказаних житлових будинків та земельних 

ділянок. За результатами обстеження, враховуючи висновки спеціалістів, було 

складено акт, за яким спеціалісти прийшли до висновку про те, що вирішити 

проблему підтоплення можна шляхом проведення гідромеліоративних робіт, 

виконання яких потребує значних коштів. 



У зв’язку з відсутністю коштів у місцевому бюджеті для проведення 

відповідних робіт, заявники звернулись до мене за допомогою у вирішенні цієї 

проблеми.  

З  метою сприяння у виділенні коштів з спеціального фонду для 

проведення гідромеліоративних робіт на території смт. Малокатеринівка, мною 

надіслано депутатське звернення  до Міністерства екології та природних 

ресурсів України. 

Листом від 02.08.2016 № 28016/1/1-16 Міністерство екології та 

природних ресурсів України повідомило мене про те, що за інформацією 

Запорізької обласної державної адміністрації, відповідно до рішення обласної 

ради від 28.07.2016 № 2 на виконання заходу «Захист від підтоплення смт. 

Малокатеринівка Запорізького району – будівництво (проектно-вишукувальні 

роботи)» передбачено видатки з обласного фонду охорони природного 

навколишнього середовища, в обсязі 200,0 тис. грн., головним розпорядником 

коштів яких є Управління капітального будівництва Запорізької обласної 

державної адміністрації. Після розроблення проектно-кошторисної 

документації і проходження її експертизи (із визначенням загальної 

кошторисної вартості об’єкту будівництва), будуть розглянуті можливі джерела 

фінансування реалізації даного проекту. 

З огляду на вищезазначене та з метою вирішення проблеми підтоплення 

смт. Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області, прошу Вас, 

шановний Костянтине Івановичу, в межах наданих Вам повноважень, 

посприяти щодо якнайшвидшого виділення коштів з державного фонду 

регіонального розвитку та місцевого бюджету для проведення 

гідромеліоративних робіт на території смт. Малокатеринівка. 

 Про результати розгляду депутатського звернення прошу 

проінформувати мене та заявників (через Малокатеринівську селищну раду), у 

визначений законодавством термін. 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 


