
УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

Тс/гЗкЛ 20 / 7  року м. Чернігів №  20/УІІ- ІХ

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



І КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
Депутат Чернігівської міської ради 

Фракція політичної партії «НАШ КРАЙ»

14000, м. Чернігів, просп. 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-Б 
класу колегіуму №11 м. Чернігів з проханням надати необхідну допомогу у 
вирішенні питання придбання меблів для класу, а саме: парти -18 пгт., стільці -  
36 шт., стіл вчительський -  1 піт., та шафа (пенал) для книжок, тому що в клас 
куди переходять діти меблі дуже старі та в поганому стані.
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 придбання меблів для класу

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

прошу:

До звернення додаю копії документів:

1. Звернення батьків учнів 5-Б класу колегіуму №11 м. Чернігів

Депутат Фракції ПП «НАШ КР 
Чернігівської міської ради
09 червня 2017 рік



Народному Депутату 
Чернігівської міської ради 
Коваленко В. В. 

м. Чернігів 
пр. Миру,49а к. 610 
від батьківського 
комітету 5-Б класу 
колегіуму № 11 
м. Чернігів 

Никитенко Наталії 
Оверченко Юлії 
(0675316804)

Звернення

Шановний Володимир Вікторович, звертаємось до Вас , як до 

людини, яка небайдуже ставиться до проблем які стосуються дітей.

Просимо Вас надати благодійну допомогу у вигляді меблів для 

нашого класу, а саме: парти 18 шт, стільці 36 шт, стіл вчительський 1 шт 

та шкаф (пенал) для книжок, посібників та зошитів ,бо в клас куди ми 

переходимо дуже старі меблі, без вашої допомоги ми не впораємось , а 

дуже хочеться, щоб діти були в світлову, охайному класі.

Ми будемо раді вашій допомозі.

З повагою батьки 07,06,2017р.


