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Використання якісної води для пиття та побуту є однією з найважливіших 
потреб людини та запорукою збереження її здоров’я.

Найбільш поширеним джерелом питного водопостачання в сільських 
населених пунктах нашої громади є криниці, які живл
поверхневих водоносних горизонтів і через це дуже вразливі до різноманітних 
причин забруднення. 

Крім того в останні роки у зв’язку зі зменшенням рівня грунтових вод 
різко зменшився рівень води у криницях. Таким чином криниці потребують 
чистки та дезінфекції.

Власники індивідуальних криниць проводять ці роботи самостійно і за 
власний рахунок. 

Однак, на території сіл нашої громади знаходиться 43 громадських 
криниці загального користування, з них 17 знаходяться в селі Плішин, 12 
криниць у селі Жилинці і 14 криниць у селі Плесна, які потребують ремонту, 
чистки та проведення дезінфекційних заходів. Однак, дані криниці не 
перебувають на обліку, і не включені у передавальні акти, як майно колишніх 
сільських рад. 

Відповідно до ч.2. ст. 11 Закону Україн
рад» при здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має право 
на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

Відповідно до ч.1. ст. 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» депутатський запит 
до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, 
керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, 
які розташовані або зареєстрова
(міста обласного значення), районної, обласної ради 
державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з 
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Використання якісної води для пиття та побуту є однією з найважливіших 
потреб людини та запорукою збереження її здоров’я. 

Найбільш поширеним джерелом питного водопостачання в сільських 
населених пунктах нашої громади є криниці, які живл
поверхневих водоносних горизонтів і через це дуже вразливі до різноманітних 

 
Крім того в останні роки у зв’язку зі зменшенням рівня грунтових вод 

різко зменшився рівень води у криницях. Таким чином криниці потребують 
та дезінфекції. 

Власники індивідуальних криниць проводять ці роботи самостійно і за 

Однак, на території сіл нашої громади знаходиться 43 громадських 
криниці загального користування, з них 17 знаходяться в селі Плішин, 12 

линці і 14 криниць у селі Плесна, які потребують ремонту, 
чистки та проведення дезінфекційних заходів. Однак, дані криниці не 
перебувають на обліку, і не включені у передавальні акти, як майно колишніх 

Відповідно до ч.2. ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» при здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має право 
на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

Відповідно до ч.1. ст. 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради 

до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, 
керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, 
які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської 
(міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої 
державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з 
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Використання якісної води для пиття та побуту є однією з найважливіших 

Найбільш поширеним джерелом питного водопостачання в сільських 
населених пунктах нашої громади є криниці, які живляться водою з 
поверхневих водоносних горизонтів і через це дуже вразливі до різноманітних 

Крім того в останні роки у зв’язку зі зменшенням рівня грунтових вод 
різко зменшився рівень води у криницях. Таким чином криниці потребують 

Власники індивідуальних криниць проводять ці роботи самостійно і за 

Однак, на території сіл нашої громади знаходиться 43 громадських 
криниці загального користування, з них 17 знаходяться в селі Плішин, 12 

линці і 14 криниць у селі Плесна, які потребують ремонту, 
чистки та проведення дезінфекційних заходів. Однак, дані криниці не 
перебувають на обліку, і не включені у передавальні акти, як майно колишніх 

и «Про статус депутатів місцевих 
рад» при здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має право 
на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання; 

Відповідно до ч.1. ст. 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
це підтримана радою вимога депутата місцевої ради 

до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, 
керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, 

ні на відповідній території, а депутата міської 
також до голови місцевої 

державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з 



питань, які віднесені до відання ради. 
Відповідно до ч.1. ст. 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради або 
групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи 
усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного 
засідання ради. 

З метою забезпечення права на належне питне водопостачання жителів сіл 
Шепетівської міської об’єднаної територіальної громади та керуючись правами, 
наданими мені статтями 3, 11, 21 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» прошу Вас:  
  

1. Вирішити питання проведення інвентаризації та постановки на облік 
виконавчого комітету Шепетівської міської ради громадських криниць 
загального користування на території сіл. Плесна, Пліщин, Жилинці для 
належного їх обслуговування ремонту та дезінфекції. 

2. Включити даний депутатський запит до порядку денного пленарного 
засідання Шепетівської міської ради. 
 
 
З повагою, 
Депутат Шепетівської  
міської ради VІІІ скликання     Віталій БИКОВ 
 


