
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.01.2021 № 3-16/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про органи самоорганізації населення 

в Золотоніській територіальній громаді 

 

 З метою удосконалення та розвитку органів самоорганізації населення 

громади, ефективного здійснення повноважень органами самоорганізації 

населення, узгодження дій щодо захисту прав та інтересів представників 

територіальної громади – мешканців різних кварталів, відповідно ст. 7 ст. 9 

Закону України „Про органи самоорганізації населення”, керуючись ст. 14 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Положення щодо створення та діяльності органів 

самоорганізації населення – квартальних комітетів згідно з додатком 1. 

2. Затвердити дислокацію кварталів згідно з додатком 2. 

3. Затвердити склад голів квартальних комітетів згідно з протоколами 

загальних зборів громадян за місцем проживання згідно з додатком 3. 

4. Встановити, що голови квартальних комітетів, особи що їх заміщають, 

мають право позачергового прийому всіма посадовими особами  місцевого 

самоврядування. 

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення Золотоніської міської 

ради від 25.09.2013 № 31-5/VІ „Про затвердження системи органів 

самоорганізації населення”. 

6. Координацію роботи з виконання рішення доручити секретарю міської 

ради Сьомак Н.О., контроль за виконанням рішення покласти на комісію з 

питань регламенту, правової політики, депутатської етики та розвитку 

територіальної громади (Кузьменко Р.П.). 

 

Міський голова       В.О. Войцехівський                          

 
 

 

 
Дикий 23269 
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Додаток 1 

до рішення міської ради  

від 28.01.2021 № 3-16/VIII 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про квартальні комітети Золотоніської територіальної громади 

 

Розділ 1. Загальні положення 
 

 1.1. Положення про квартальні комітети Золотоніської територіальної 

громади (далі Положення) визначає правовий статус, порядок організації та 

діяльності органу самоорганізації населення – квартального комітету. 

 1.2. Квартальний комітет є органом самоорганізації населення, 

створений за територіальною ознакою жителями, які на законних підставах 

проживають на відповідній території, діяльність якого дозволяється 

Золотоніською міською радою і може наділятися частиною її власної 

компетенції. 

 1.3. Квартальні комітети у своїй діяльності керуються Конституцією 

України, Законом України «Про органи самоорганізації населення», 

Законами України, актами Президента України , постановами Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Золотоніської міської 

ради та її виконавчого комітету, рішеннями місцевих референдумів, 

рішеннями зборів жителів за місцем проживання, які їх обрали, 

розпорядженнями  міського голови, виданими у межах своїх повноважень, 

Статутом територіальної громади, цим Положенням.  
 

Розділ 2. Основні завдання та принципи діяльності  
 

2.1.Основними завданнями квартального комітету є: 

- сприяння додержанню Конституції та законів України, реалізації актів 

Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради та її 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови; 

- надання необхідної допомоги  міській раді та  її виконавчому комітету 

у здійсненні ними своїх повноважень; 

- представлення інтересів жителів кварталу у міській раді та її 

виконавчому комітеті; 

- організація населення кварталу в заходах щодо охорони 

навколишнього природного середовища, санітарної очистки, благоустрою 

території кварталу, озелененню і відповідному утриманню домоволодінь, 

вулиць, будівництва тротуарів, комунальних мереж, колодязів спільного 

користування, обладнанню дитячих і спортивних майданчиків; 

- ведення обліку одиноких непрацездатних громадян та багатодітних 

сімей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів; 

- сприяння виконавчому комітету у здійсненні повноважень по 

попередженню бездоглядності та правопорушень серед дітей та підлітків, 

збереженню громадської власності; 
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- організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям 

загиблих воїнів, малозабезпеченим та багатодітним сім`ям, а також самотнім 

громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; 

- надання необхідної допомоги правоохоронним органам у забезпеченні 

правил паспортної системи, охорони громадського порядку, співпраця з 

дільничним інспектором; 

- сприяння посадовим особам міської влади в організації їх зустрічей з 

мешканцями кварталу; 

- надання допомоги навчальним закладам та організаціям культури, 

фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-

оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, 

фізичної культури і спорту; сприяння збереженню культурної спадщини, 

традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, 

впровадженню в побут нових обрядів; 

- надання необхідної допомоги органам пожежного нагляду в здійсненні 

протипожежних заходів; організація вивчення населенням Правил пожежної 

безпеки; участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог 

пожежної безпеки;  

- розгляд звернень громадян, ведення прийому громадян; 

- інформування громадян про діяльність квартального комітету, 

організація обговорення проектів його рішень з найважливіших питань, 

звітність про діяльність квартального комітету за календарний рік перед 

виконавчим комітетом Золотоніської міської ради та населенням; 

- співпраця з міським управлінням праці та соціального захисту 

населення, Центром соціальної допомоги, управлінням пенсійного фонду, 

міською радою ветеранів та іншими організаціями; 

- надання допомоги міським підприємствам комунального господарства 

у здійсненні  заходів, що направлені на зниження витрат енергоносіїв, газу та 

води; 

- 2.2.Організація та діяльність квартального комітету базується на 

принципах:  

- законності; 

- гласності; 

- територіальності; 

- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед  Золотоніською 

міською радою та її виконавчим комітетом; 

- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед жителями, які 

обрали квартальний комітет. 

 

Розділ 3. Порядок створення  квартальних комітетів 
 

 3.1. Квартальні комітети утворюються по територіальному принципу, 

відповідно до Закону України „Про органи самоорганізації населення”. 

Територія їх діяльності визначається виконавчим комітетом Золотоніської 

міської ради у межах кварталу, що складається  з вулиць та прилеглих до них 
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площ, провулків, проїздів і в’їздів в місцях індивідуальної  житлової забудови. 

Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення 18 

років. 

 3.2. Квартальні комітети обираються строком на 5 років, якщо інше не 

передбачено рішенням Золотоніської міської ради, шляхом відкритого 

голосуванням на  загальних зборах громадян за місцем проживання.  

 3.3. Загальні збори жителів кварталу скликаються за ініціативою жителів 

кварталу, вулиць, провулків, проїздів, в’їздів та площ, які входять до складу 

кварталу.  

 До участі в зборах обов’язково запрошується представник виконавчого 

комітету Золотоніської  міської ради з правом дорадчого голосу. 

 Виконавчий комітет Золотоніської міської ради забезпечує своєчасне 

доведення до відома громадян інформації про дату, час і місце проведення 

зборів та питання, які передбачається внести на їх розгляд. 

3.4. До складу квартального комітету входить голова квартального 

комітету, заступник голови, секретар та інші члени. 

3.5. До складу квартального комітету обираються громадяни, що 

мешкають на території даного кварталу і яким виповнилось 18 років. 

3.6. Обраними членами квартального комітету вважаються особи, за яких 

проголосувала більшістю голосів учасників зборів. 

 

Розділ 4. Права голови квартального комітету 
 

4.1. На виконання своїх повноважень квартальний комітет має право: 

- проводити збори громадян  за місцем проживання для обговорення 

питань діяльності квартального комітету; 

- ініціювати зустрічі з депутатами та посадовими особами міської влади; 

- здійснювати  на своїй території громадський контроль за дотриманням 

правил забудови, охорони та раціонального використання земель, благоустрою 

доріг та з інших питань, віднесених до його повноважень, вносити до 

відповідних органів пропозиції про усунення виявлених недоліків; 

- вносити пропозиції та звертатися з клопотаннями з питань, що віднесені 

до відання квартального комітету, до міської ради, постійних депутатських 

комісій, депутатів міської ради, до виконавчого комітету та інших організацій;  

- вносити до органів місцевого самоврядування пропозиції з питань 

розміщення та встановлення режиму роботи підприємств торгівлі, об’єктів 

сфери обслуговування населення, транспортного обслуговування населення; 

- заслуховувати на своїх засіданнях, загальних зборах громадян 

пояснення осіб, які порушують громадський порядок, правила пожежної 

безпеки, санітарно-протиепідемічні правила; у необхідних випадках направляти 

матеріали на розгляд служби у справах дітей, органів пожежного нагляду, 

органів внутрішніх справ  та інших державних та громадських органів для 

прийняття відповідних заходів. Також направляти матеріали до відповідних 

органів з метою складання протоколів про адміністративні правопорушення; 

- отримувати інформацію про роботу міської ради, виконавчого комітету. 
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Розділ 5. Організація діяльності квартального комітету 
 

 5.1. Квартальні комітети організують свою роботу згідно з планами, які 

складаються з урахуванням доручень Золотоніської міської ради і 

виконавчого комітету. 

 5.2. Для забезпечення роботи квартального комітету можуть 

утворюватись комісії, робочі групи, інші свої органи . 

5.3.   Рішення квартального комітету носять рекомендаційний характер. 

5.4. Дії квартальних комітетів можуть бути оскаржені органами місцевого  

самоврядування згідно з чинним законодавством. 

5.5. Члени квартального комітету виконують свої обов’язки на 

громадських засадах. 

5.6. З метою матеріальної підтримки голів квартальних комітетів 

терторіальної громади, беручи до уваги їх значну громадську діяльність щодо 

вирішення проблем місцевого самоврядування, зокрема у сфері комунального 

господарства, міська рада може використовувати різні види заохочення їх 

діяльності (матеріальна допомога – у фінансовому чи натуральному вигляді). 

 
Розділ 6. Голова квартального комітету 

 

6.1. Голова квартального комітету - особа, яка обирається загальними 

зборами жителів кварталу за місцем проживання та очолює квартальний 

комітет і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-

розпорядчих функцій в порядку, передбаченому цим Положенням. 

Голова квартального комітету: 

- організовує роботу квартального комітету; 

- скликає і проводить його засідання; 

- головує на засіданнях квартального комітету; 

- організовує виконання рішень квартального комітету; 

- представляє квартальний комітет у відносинах з фізичними та 

юридичними особами; 

- відповідає за роботу квартального комітету перед зборами громадян за  

місцем проживання та перед органами місцевого самоврядування; 

- виконує доручення органів місцевого самоврядування; 

- відповідає за точність складання квартальних списків мешканців; 

6.2.У разі відсутності голови квартального комітету або неможливості 

виконання ним своїх обов’язків з інших причин його повноваження виконує 

заступник у повному обсязі. 
 

Розділ 7. Порядок припинення діяльності квартального комітету 
 

7.1.Повноваження квартального комітету можуть бути достроково 

припинені у разі: 

- невиконання рішень Золотоніської міської ради, її виконавчого комітету 

- за рішенням сесії Золотоніської міської ради; 
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- невиконання рішень загальних зборів жителів кварталу або невиконання 

своїх повноважень, а також саморозпуску – за рішенням загальних зборів. 

7.2. Квартальні комітети припиняють свою діяльність також у разі 

перебудови чи реорганізації кварталів, у межах яких вони діють, якщо така 

реорганізація пов’язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь 

у загальних зборах, що заснували цей орган. 
 

Розділ 8. Координація роботи квартальних комітетів та контроль 

за їх діяльністю 
 

8.1. Координація роботи квартальних комітетів покладається на секретаря 

міської ради та відділ зв’язків з громадою виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради.  

8.2. Виконавчий комітет Золотоніської міської ради, керівники 

підприємств, установ та організацій зобов’язані не пізніше, ніж у місячний 

термін, розглянути пропозиції, зауваження, клопотання квартальних комітетів і 

повідомити їх про результати розгляду. 
8.3. Виконавчий комітет Золотоніської міської ради проводить з 

квартальними комітетами наради та семінари, сприяє тісному зв’язку з 

депутатами, постійними депутатськими комісіями, структурними підрозділами 

виконавчого комітету, заохочує кращих, узагальнює та розповсюджує їх досвід. 

8.4. Золотоніська міська рада та її виконавчий комітет контролюють 

діяльність квартальних комітетів щодо дотримання чинного законодавства та 

цього Положення, в разі необхідності можуть ініціювати звіти квартальних 

комітетів перед мешканцями кварталу або дострокове припинення повноважень 

квартального комітету. 

8.5. Контроль за діяльністю квартального комітету у межах свої 

повноважень здійснюють також загальні збори жителів за місцем проживання. 
 

Розділ 9. Відповідальність 
 

9.1. Голови квартальних комітетів несуть відповідальність: 

 -  за додержання актів органів виконавчої влади, рішень міської ради та її 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови; 

 - за організацію заходів з населенням щодо охорони навколишнього 

середовища, санітарної очистки, благоустрою території кварталу, вулиць, 

комунальних мереж, колодязів спільного користування, обладнанню дитячих і 

спортивних майданчиків; 

 - за належне утримання громадянами їх домоволодінь та прилеглих 

територій, дотримання правил Благоустрою територіальної громади; 

 9.2. У разі недотримання даних вимог органи виконавчої влади можуть за 

рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради не надавати 

матеріального заохочення голові квартального комітету та порушити питання 

про зняття голови квартального комітету з посади.  

 

Секретар ради       Н.О.Сьомак 
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Додаток 2 

до рішення міської ради  

від 28.01.2021 № 3-16/VIII 
 

дислокація кварталів Золотоніської територіальної громади 
 

№ 

п/п 
М е ж і  к в а р т а л у 

1 Квартал № 1 

Входять вулиці – Визволення, Згарська, Кропивнянська (Пархоменка), Хліборобна, 

Берегова, Героїв Праці, Добровольського, Ново-Берегова, Волкова.  

Провулки: 1-й Згарський, 2 –й Згарський, 3 –й Агарський.  

2 Квартал № 2 

Входять вулиці: Шевченка (не парна сторона від № 1 по № 33), Привокзальна, 

Никифора Борисяка, Галини Лисенко, Грибоєдова, Шмідта, Промислова, Луї Пастера, 

Залізнична, Сонячна, Південна, Можайського.       Провулки: Торф’яний. 

3 Квартал № 3 

Входять вулиці: Шевченка (парна сторона від № 2 по № 16), Богодухівська 

(Червонопрапорна), Пирогова, Весняна, Енергетиків.       Провулки: Богодухівський. 

4 Квартал № 4 

Входять вулиці: Шевченка (парна сторона від №20 по №72 (до р. Золотоношка), 

непарна сторона від №45 по №159 (до р. Золотоношка), Гоголя, Замкова 

(Комунарівська), Тюліна, Благовіщенська (парна сторона від №176 по №202, непарна 

сторона від №243 по №261), Соборна, Михайла Пономаренка (Щорса), Миколаївська, 

Євгена Півня (Лепсе), Братів Тимківських (Першотравнева), Старобазарна, 

Водопійна.       Провулки: 1-й Гоголя, 2-й Гоголя. 

5 Квартал № 5 

Входять вулиці: Струнківська, Струнківська Набережна, Сагайдачного, Східна, 

Невського, Рєпіна, Колективна, Чкалова, Перова.                                                            

Провулки: Сагайдачного, Сосюри, Чкалова. 

6 Квартал № 6 

Входять вулиці: Мічуріна, Пушкіна (парна сторона від № 90 до кінця вулиці, непарна 

сторона від № 77 до кінця вулиці), Крилова, Карпенка Карого, Богунського (парна 

сторона від № 2 по № 40, непарна сторона від № 1 до кінця вулиці), Чумацька, 

Пилипа Орлика, Старицького, Степова, Кропивницького, Осіння, Абрикосова, 

Виноградна.       Провулки: Сорочинський. 

7 Квартал № 7 

Входять вулиці: Низова, Трудова, Трудовий проїзд, Олександра Навроцького 

(Кузнєцова), Благовіщенська (парна сторона від №128 по №176, непарна сторона від 

№141 по №241).       Провулки: 1-й Низовий, 1-й Луговий, 2-й Луговий, 1-й Трудовий. 
8 Квартал № 8 

Входять вулиці: Пушкіна (парна сторона від №36 по №60 непарна сторона від №15 по 

№43), 23-го Вересня (парна сторона від №90-А по №100, непарна сторона від №81 по 

№103), К. Думитрашка, Піддубного, Київська, Коробкова, Корольова, 101 км. 
9 Квартал № 9 

Входять вулиці: Черкаська (парна сторона від № 2 по №10, непарна сторона від №1 

по №13), вул. Шевченка (непарна сторона від №161 по №169), Благовіщенська (парна 

сторона від №12 по №126, непарна сторона від №9 по №139), Нагірна, Партизанська, 

Воїнів-миротворців (Інтернаціональна), Зозулівська, Заплавна, Ринкова (парна 

сторона від № 2 по №38, непарна сторона від №1 по №29).   Провулки: Нагірний, 1-й 

Благовіщенський. 
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10 Квартал № 10 

Входять вулиці: Дібрівська, Сковороди, Шепелівська, Варвари Корж, Чехова, 

Кутузова, Дружби, О. Савицького, Куниці, Пушкіна (парна сторона від №2 по №34, 

непарна сторона від №1 по №13),  23-го Вересня (парна сторона від №72 по №90, 

непарна сторона від №61 по №79), Вороновича, Невмиваки.                                            

Провулки: Ясиновий, 2-й 23-го Вересня. 

11 Квартал № 11 

Входять вулиці: Черкаська (непарна сторона від №89 по №125) до мосту, 23-го 

Вересня (парна сторона від №30 по №70 непарна сторона від №27 по №59), Ринкова 

(парна сторона від №38 до кінця вулиці, непарна сторона від №33 до кінця вулиці), 

Уляни Громової, Панаса Мирного, Олелька Островського.                                          

Провулки: 1-й 23-го Вересня. 
12 Квартал № 12 

Входять вулиці: Черкаська (парна сторона від №12 по №52 непарна сторона від №15 

по №85), Суворова, Скляренка, Січова (парна сторона від №28 по №66, непарна 

сторона від № 31 по №61), Незалежності (парна сторона від №2 по №24, непарна 

сторона від №1 по №7), Вишнева, Бараннікова, Ринкова (парна сторона від №26 по 

№40, непарна сторона від №21 по №31). Провулки: 1-й Скляренка, 1-й Суворова. 

13 Квартал № 13 

Входять вулиці: Черкаська (парна сторона від №54 по №120), Благовіщенська (парна 

сторона від №2 по №10, непарна сторона від №1 по №7), 23-го Вересня (парна 

сторона від №2 по №28, непарна сторона від №1 по №25), Гулака Артемівського, 

Жуковського, Холоднівська, Садовського, Олега Кошового, Новоселівська (парна 

сторона від №60 по до кінця вулиці, непарна сторона від №63 до кінця вулиці), Олеся 

Гончара, Гайдара, Гагаріна, Мелесівська, Вільхівська, Садовий проїзд, Січова (парна 

сторона від №2 по №26, непарна сторона від №1 по №25), Незалежності (парна 

сторона від №26 по №40, непарна сторона від №11 по №45), Спартаківська.  

Провулки: Піонерський, 1-й Спартаківський, 2-й Спартаківський, Шефський. 

14 Квартал № 14 

Входять вулиці: Новоселівська (парна сторона від №40 по №58, непарна сторона від 

№51 по №59), Саксаганського (Медведовського), Котляревського, Тургенєва, 

Терещенка, Якова Костюковського (Ковби), Ніколаєва, Назара Крупки (Матросова), 

Максимовича, Відродження, Канівська. 

15 Квартал № 15 

  Входять вулиці: Новоселівська (парна сторона від №4 по №38, непарна сторона від 

№5 по №49), Незалежності (парна сторона від №38 до кінця вулиці, непарна сторона 

від №43 до кінця вулиці), Іподромна, Леонтовича, Богдана Хмельницького, Сливи, 

Заводська, Проїзд Театральний, М. Грушевського, Чайковського, Спортивна, 

Запорізька.  Провулки:  1-й Іподромний. 

16 Квартал № 16 

Входять вулиці: Малиновського, Нечуя Левицького, Павлова, Богунського (парна 

сторона від №42 до кінця вулиці), Пушкіна (парна сторона від №62 по №90, непарна 

сторона від №45 по №75), Миколи Негоди (Колгоспна), Комарова, Карбишева, 

Курченко, Джеджелія, 23-го Вересня (непарна сторона від №105 до кінця вулиці), 

Луки Кримського (Боженка), Ушакова, Нахімова, Наталії Ужвій. 

17 Квартал № 17 

Входять вулиці: Шевченка (парна сторона від №98 по №186, непарна сторона від 

№175 по №235), Новоселівська (парна сторона №2, 2-А, непарна сторона від №1 по 

№3), Обухова (непарна сторона від №1 по №7), Горького, Сергія Шелухіна 

(Ватутіна), Лермонтова, Гетьмана Полуботка, Танкістів, Івана Богуна, 

Переяславська, Ісаака Болеславського (Паризької Комуни), Неверовського (парна 

сторона від №2 до кінця вулиці, непарна сторона від №1 до кінця вулиці), Івана 
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Гонти, Анатолія Пашкевича (Ковпака), Миколи Лисенка, Курчатова, Черняхівського, 

Павла Тичини.       Провулки: Максима Харченка (Стаханівський), Ломоносова, 

Земський (Зої Космодем’янської), Емтеесівський, Ново-Червоний. 

18 Квартал № 18 

Входять вулиці: Обухова (парна сторона від №26 до кінця вулиці, непарна сторона 

від №9 до кінця), Семенівська (парна сторона від №42 до кінця вулиці, непарна 

сторона від №19 до кінця вулиці), Залізняка, Гайдамаки, Неверовського (від вул. 

Красногірської до вул. Обухова), Монастирська (Пролетарська) (непарна сторона від 

№1 до кінця вулиці, парна сторона від №106 по №116), Козацька, Красногірська, 

Нафтобазівська, Шота Руставелі.    

Провулки: 1-й Шота Руставелі, 2-й Шота Руставелі, Монастирський (Пролетарський). 

19 Квартал № 19 

Входять вулиці: К. Полатайло (парна сторона від №2 по №52, непарна сторона від №1 

по №59), Молодогвардійська, Тиха, Некрасова, Проїзд Польовий, Менделєєва, 

Антипівська, Василя Симоненка (Жовтнева) (парна сторона від №22 до кінця вулиці, 

непарна сторона від №15 до кінця вулиці), Любов Шевцової, Шолохова, 

Монастирська (Пролетарська) (парна сторона від №62 до №104), Підгірна, 

Санаторна (Л. Корвалана), Паркова (непарна сторона від №1 до кінця вулиці), 

Барабашівська (парна сторона від №2 до кінця вулиці).    

Провулки: Катерини Полатайло, Ново-Польовий, 1-й Підгірний. 

20 Квартал № 20 

Входять вулиці: Барабашівська (непарна сторона від №1 до кінця вулиці), 

Семенівська (парна сторона від №2 по №42, непарна сторона від №1 по №17), 

Монастирська (Пролетарська) (парна сторона від №2 по №60), Домантовича, 

Толстого, Шкільна, Заслонова, Троїцька, Обухова (парна сторона від №16 по №24), 

бульвар Баха.   Провулки: 1-й Троїцький, 2-й Троїцький. 

21 Квартал № 21 

Входять вулиці: Баха (парна сторона від №2 по №90, непарна сторона від №3 по 

№63), Лікарняна, Пирятинська, Нова, Зоряна, Обухова (парна сторона від №2 по 

№14).      

Провулки: 1-й Новий, 2-й Новий, 1-й Лікарняний, 2-й Лікарняний, Ново-Бахівський. 

22 Квартал № 22 

Входять вулиці: Лісова, Жашківська, Черкаська (парна сторона від №124 до кінця 

вулиці, непарна сторона від №127 до кінця вулиці), Туликова.  Провулки: Зелений. 

23 Квартал № 23 

Входять вулиці: Миру, Франка, Лесі Українки, Валентина Чурути (Чапаєва), К. 

Полатайло (парна сторона від №54 до кінця вулиці, непарна сторона від №61), Василя 

Симоненка (Жовтнева) (парна сторона від №2 по №20, непарна сторона від №1 по 

№13), Паркова (парна сторона від №2 до кінця вулиці), Баха (парна сторона від №94 

до кінця вулиці, непарна сторона від №65 до кінця вулиці), Достоєвського, Степана 

Разіна, Північна, Величка, Молодіжна, 50-річчя Перемоги, І. Шамо, Бакаївська. 

Провулки: Коцюбинського, Баумана, Утьосова. 

24 Квартал № 24 

Входять: селище Гришківка, хутір Ярки. 

25 Квартал № 25 

Входять: село Маліївка. 

26 Квартал № 26 

Входять: село Щербинівка. 

27 Квартал № 27 

Входять: село Хвильово-Сорочин. 

28 Квартал № 28 

Входять: село Кедина Гора. 
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Секретар ради       Н.О.Сьомак 
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Додаток 3 

до рішення міської ради  

від __________ 2021  №______ 

 
С п и с о к голів квартальних комітетів  

 

Квартал № 1 

Побиванець Тамара Андріївна    -   вулиця Кропивнянська, 15   096-9988967 

Квартал № 2 

Гурина Тетяна Борисівна   -   провулок Торфяний, 4 кв.2   096-8691160 

Квартал № 3 
Усик Людмила Володимирівна   -   вулиця Богодухівська, 31      063-8645449                       

Квартал № 4 
Горбик Ніна Григорівна   –   вулиця Миколаївська, 20     098-0418028 

Квартал № 5 
Норенко Валерій Дмитрович   –   вулиця Струнківська, 96    050-97242418 

Квартал № 6 
Гусак Ярослав В’ячеславович   –   вулиця Кропивницького, 18   096-4599359 

Квартал № 7 
Костюк Ірина Петрівна   –   провулок 1-й Низовий, 23     096-5956814 

Квартал № 8 
Артеменко Любов Дмитрівна   –   вулиця Київська, 16    096-4663903 

Квартал № 9 
Харченко Валентина Павлівна   –   вулиця Партизанська, 25   096-5782805   

Квартал № 10 
Хакало Тетяна Степанівна   –   вулиця Дібрівська, 43-А   096-3871944 

Квартал № 11 
Свириденко Георгій Вадимович   –   вулиця У. Громової, 13   067-5975083 

Квартал № 12 

Грязон Людмила Миколаївна   –   вулиця Скляренка, 15-А     дом. 5-61-70 

Квартал № 13 
Пушко Валентина Григорівна   –   провулок Вільхівський, 7    063-7923372 

Квартал № 14 

Потилко Інна Федорівна   –   вулиця Саксаганського, 26    068-4804758 

Квартал № 15 

Пономаренко Віра Миколаївна   –   вулиця Іподромна, 22    098-4564172 

Квартал № 16 
Бабак Валентина Степанівна   –   вулиця Богунського, 56   098-5612778 

Квартал № 17 

Паєвська Наталія Олександрівна   –   вулиця Горького, 38   097-7237418 

Квартал № 18 
Плаксій Михайло Петрович   –   вулиця Козацька, 34     068-6365633 

Квартал № 19 
Левченко Валерія Валеріївна – вул. Некрасова, 37   096-2246935  

Квартал № 20 

Чугайова Людмила Володимирівна   –   вулиця Троїцька, 26     096-9112771 

Квартал № 21 
Боченкова Валентина Василівна   -   провулок Новобахівський, 11     063-0499832  

Квартал № 22 
Казка Валентина Олексіївна   –   вулиця Лісова, 15    098-6695741 

Квартал № 23 

Печонова Ганна Дмитрівна   –   вулиця Миру, 2    068-1331680 
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Квартал № 24 

Шандуренко Петро Васильович   –   вулиця Гришківка   097-5497611 

Квартал № 25 

Голубович Оксана Олександрівна   –   село Маліївка    093-0089848 

Квартал № 26 

Вирвикишка Тетяна Іванівна   –  село Щербинівка    098-8500573 

Квартал № 27 

– село Хвильово-Сорочин 

Квартал № 28 

 Строкань Лариса Володимирівна  –   село Кедина Гора   067-4370885 

          099-1026812  

              
   

Секретар ради       Н.О.Сьомак 

 
 


