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Про депутатський запит депутата 
міської ради Коваленка В. В.

Заслухавш и запит депутата міської ради Коваленка Володимира 
Вікторовича та відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус 
депутатів місцевих рад" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Коваленка В. В. на 
розгляд заступнику міського голови Хоніч О. П., начальнику управління освіти 
міської ради Білогурі В. О., начальнику фінансового управління міської ради 
Лисенко О. Ю.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Коваленка В. В. до 21 липня 2017 року.

М іський го В. А. Атрошенко



КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
Депутат Чернігівської міської ради 

Фракція політичної партії «НАШ КРАЙ»

14000, м Чернігів, проси. Миру, буд. 49а, к. 401 
тел. :(093) 036-31-41;

Чернігівському міському голові 
Атрошенку В. А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
(у порядку ст. 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулися батьки учнів 
Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 28 з проханням надати необхідну 
матеріальну допомогу на ремонт головного входу в школу, на даний час він 
знаходиться в аварійному стані, та ремонт покрівлі над спортивною залою і над 
кабінетом фізики.
В зв’язку з тим що в бюджеті на 2017 рік не передбачені кошти на здійснення 
депутатської діяльності, враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 22 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,

- розглянути питання що до передбачення, при внесенні змін до міського 
бюджету на 2017 рік, коштів на ремонт головного входу в школу, та ремонту 
покрівлі над спортивною залою і над кабінетом фізики.

- про результати розгляду запиту прошу проінформувати у передбачений 
законом строк.

прошу:

Депутат Фракції ПП «НАШ КРА 
Чернігівської міської ради
12 червня 2017 рік


