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Начальнику управлiння ЖКГ
ЧернiгiвсъкоТ MicbKoi ради
Куцу Я.В.

вlд

в порядку ст. 13 Закону Украiни <Про статус депутатiв мiсцевих рад))

Я, як деtý/тат - представник мiсцевоi громади, як i кожний представник
iHTepeciB територiальноi |ромади, в тому числi i виборцiв свого виборчого
окРУгУ, зобов'язаниЙ виражати i захищати iнтереси територiальноi громади
м. Чернiгова. Керуючись принципом законностi та вiдповiдальностi перед
ГроМаДою, а також з метою контролю за дотриманнrIм iHTepeciB цромади, перш
за все, прошу Вас надати MeHi наступну iнформацiю:

Щепутатське звернення

_ належним чином завlрен1 коп11
зовiriцнього освiтлення MicTa Чернiгова

.Щоговору модернiзацii мереж
в 20Iб роцi з графiком

робiт/встановлення, а також тендерну пропозицiю переможця торгiв по
МОдернiзацii мереж зовнiшнього освiтлення MicTa Чернiгов а в 2О I б роцi.

KpiM того, прошу повiдомити чи були данi роботи/послуги та товари
оплаченi i в якому розмiрi?

Необхiднiсть контролю пов'язую з вiдсутнiстю будъ-якоI iнформацii з
виконанням цих робiт та iх фактичну вiдсутнiсть.

Вiдповiдно до положень частин I та 2 ст. 13 Закону УкраiЪи <Про статус
депутатiв мiсцевих рад), - депутатсъке звернення - викJIадена в письмовiй
формi вимога депутата мiсцевоi ради до мiсцевих органiв виконавчоi влади,
органiв мiсцевого самоврядуваннrI та ix посадових осiб, а також керiвникiв
правоохоронних та контролюючих органiв, пiдприемств, установ та органiзацiй
незutлежно вiд форми власностi, розташованих на територu вlдповlдно1 ради,

офiцiйне роз'ясненнrI з питань,здiйснити певнi дii, вжити заходiв чи дати
вiднесених до ik компетенцii.



мi.ц."i органи виконавчоi влади, органи мiсцевого самоврядування та ik
посадовi особи, а такоЖ керiвниКи правоохоронних та контролюючих органiв,пiдприемств, установ та органiзацiй 

"Ёr*.*"о вiд qорr" власностi,
розташоВ€}ниХ на територii вiдповiдноi ради, до яких звернувся депутат мiсцевоТ
раДи, зобов'язанi у десятиденний строк розглянути порушене ним питаннrI та
надати йому вiдповiдь, а в разi необхiдностi додат*о"о.Ь-""вчення чи перевiрки
дати йому вiдповiдъ не пiзнiш як у мiсячний строк.

,Щеггугат районноi у MicTi ради А.О. Боryш

=-з

]

]

]

.

:


