
УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

^  2 0 /7  року м. Чернігів К°20ГЧІІ- А  З

ро депутатський запит депутата 
'ської ради Желдака І. Л.

Заслухавши запит депутата міської ради Желдака Ігоря Леонідовича та 
" повідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 

оврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 
‘сцевих рад" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської Желдака І. Л. на розгляд 
ступнику міського голови Хоніч О. П., начальнику управління освіти міської

и БілогурІ В. О.
2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 

'ську раду та депутата міської ради Желдака І. Л. до 23 червня 2017 року.



ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII скликання 

ДЕПУТАТ 
Желдак Ігор Леонідович

14014, м. Чернігів, вул. Щорса, 57-Д; тел. (050)313-51-97; @таі1: izheldak_rada@mail.ru

к. № 0$  від & Г 2017р.

Чернігівському міському голові 

Атрошенку В. А. 

вул. Магістратська, 7

ДЕПУТАТСЬКИМ ЗАПИТ

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулась 

иіністрація ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 з приводу ремонту двох шкільних 

ілетів, які не ремонтувались більше 50-ти років і мають незадовільний стан.

В ході обговорення цього питання керівництво навчального закладу 

дало мені звернення стосовно порушеного питання (копія додається).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. 22 Закону України „Про 

с депутатів місцевих рад” прошу:

- доручити відповідним структурним підрозділам ЧМР провести необхідні 

роботи для ремонту туалетів;

- про результати розгляду прошу повідомити мене у встановлений законом

термін.

З повагою, депутат

mailto:izheldak_rada@mail.ru


УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

Загальноосвітня школа 1-І 11 ступенів №  20

УКРАЇНА, 14000, Чернігів, вул. Коцюбинського, 8, тел.: (04622) 4-11-14, 4-01-24

№ від ЛЛ. 2017 р. Депутату Чернігівської
*- міської ради

Желдаку І.Л.

Директора Чернігівської 
ЗОНІ І-ІЇІ ступенів №20 
Конончука М.І.

Адміністрація школи, батьківський комітет звертається з проханням 
виділити кошти для капітального ремонту двох шкільних туалетів. Туалети не 
ремонтувались 53 роки, фізично застарілі.

Кошторис капітального ремонту двох туалетів складає приблизно 140 
тисяч гривень.

Просимо виконати капітальний ремонт туалетів в літній період 2017 року.

Директор школи ^ М.І.Конончук
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