
              

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

  20       року            м. Чернігів   № 30/VII- 
 

 
 
Про депутатський запит депутата  
міської ради Тимошенка О. В. 
 
 Заслухавши запит депутата міської ради Тимошенка Олександра 
Володимировича 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 Тимошенка О. В. 
заступнику міського голови Атрощенку О. А., заступнику міського голови 
Черненку А. В.  

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити  
міську раду та депутата міської ради Тимошенка О. В. до 25 травня 2018 року. 
 

 

 
Міський голова                    В. А. Атрошенко 
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Розглянути цей запит у встановлений законодавством термін та надати письмову відповідь. 

 

З повагою,  

Депутат Чернігівської     O.В.Тимошенко 

Міської ради  
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