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Запорізька ОДА

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

До мене, як до народного депутата України, звернулась селищний голова
смт. Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області Волик Л.А. з
проханням допомогти у вирішенні питання реалізації проекту «Реконструкція
будівлі під дитячий садочок за адресою: Запорізька область, Запорізький район,
селище Малокатеринівка вул. Калініна, 28».
В своєму зверненні заявниця зазначає, що до 2016 року було виконано
проект на будівництво дитячого ясла-саду на 70 місць. На сьогоднішній час цей
проект

не

реалізовано

по

причині

відсутності

коштів

у

бюджеті

Малокатеринівської селищної ради.
У 2015-2016 роках питання розширення дитячого садочку знову стало
одним із першочергових. Сьогодні більше ста діточок селища стоять в черзі на
прийом до дитячого садочку.
До депутатського корпусу Малокатеринівкої селищної ради неодноразово
зверталися батьки, вихователі ДНЗ з питанням щодо будівництва дитячого
садочку. Запорізькою РДА та районною радою було виділено кошти на оплату
проекту у сумі 97000 грн. Сьогодні у селищі є будівля колишньої контори
підсобного господарства, яка планується під дитячий садочок. Даний проект
пройшов експертизу 29 вересня 2016 року, заявлена кошторисна вартість

будівництва була визначена в поточних цінах станом на 01.09.2016 року і
складала 6780,379 тис. грн. у т.ч.:
- будівельні роботи – 5390,510 тис. грн.;
- устаткування – 17,219 тис. грн.;
- інші витрати – 1372,650 тис. грн.
У процесі розгляду кошторисної документації та зняття зауважень,
сталися зміни. До затвердження рекомендовано 6165,004 тис. грн.
В той же час, на сьогодні бюджет Малокатеринівської селищної ради
складає 331 тис. грн., тому дане будівництво за кошти селищного бюджету
неможливе.
В зв’язку з викладеним вище, прошу розглянути можливість виділення
коштів на реалізацію проекту «Реконструкція будівлі під дитячий садочок за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, селище Малокатеринівка вул.
Калініна, 28».
Про результати розгляду звернення прошу поінформувати мене та
заявницю письмово в термін, встановлений чинним законодавством України.
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