
УКРАЇНА  

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

Л 9 іс /і в к Л  20 /7" року м. Чернігів №  20/УІІ- З і

Про депутатський запит депутата 
міської ради Коваленка В. В.

Заслухавши 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.

Міський В. А. Атрошенко



КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
Депутат Чернігівської міської ради 

Фракція політичної партії «НАШ КРАЙ»

14000, м. Чернігів, иросп 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 5-А 
класу Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 28 з проханням надати необхідну 
допомогу у вирішенні питання заміни старих дерев’яних вікон в кабінеті біології 
на нові - металопластикові. Дерев’яні вікна потребують заміни, в зв’язку з тим, 
що кабінет за плануванням розміщений на першому поверсі школи і сонячні 
промені ніколи не потрапляють в клас і тому, як у літку так і в опалювальний 
період завжди в кабінеті прохолодно.
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 заміну старих дерев’яних вікон в кабінеті біології 
на нові металопластикові.

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

прошу:

До звернення додаю копи документів:
1. Колективне звернення батьків 5-А класу Чернігівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 28 м. Чернігів.

Депутат Фракції ПП «НАШ К1 
Чернігівської міської ради
15 червня 2017 рік

В.В. Коваленко


