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№

від «04» квітня 2017 року
Голові Здолбунівської районної ради
Дацюку Олегу Євгенійовичу
35700, м. Здолбунів, вул. Грушевського, 14

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
щодо виділення коштів на капітальний ремонт ЗОШ №5, що розташована за
адресою: м. Здолбунів, вул. Міцкевича, 36
Шановний Олеже Євгенійовичу,
до мене, як до депутата Здолбунівської районної ради, звернулися батьки діти, яких
навчаються у ЗОШ №5, та керівництво зазначеної школи, що розташована за адресою: м.
Здолбунів, вул. Міцкевича. 36, та просять в межах моїх депутатських повноважень
сприяти у виділенні з бюджету Здолбунівської районної ради коштів на капітальний
ремонт цієї школи та приведення в належний стан. По даному об’єкту вже виготовлено
кошторис робіт на суму 300 000 (триста тисяч) грн.. та наявний дефектний акт.
В поточному році планується святкування 135-ї річниці Здолбунівської ЗОШ №5,
серед планів з відзначення заходу передбачається прибуття Польської делегації, та інших
гостей.
Відповідно до ст. І Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (надалі по
текст - Закону) статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України, цим
законом та іншими законами України.
Частиною 2 ст. 2 Закону встановлено, що депутат місцевої ради як представник
інтересів територіальної громади •• виборців свого виборчого округу зобов'язаний
виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців
свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих
законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.
Згідно ч.2 ст. 11 Закону при здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої
ради має також право: 1) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське
запитання; 2) на невідкладний прийом; 3) вимагати усунення порушень законності і
встановлення правового порядку.
Відповідно до ч.І ст. 21 вищевказаного закону депутатський запит - це
підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів,
сільського, селищного, міського голови, керівників пі
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території, а депутата міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також
до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і
управлінь з питань, які віднесені до відання ради.
Частиною 2 вищевказаної статті встановлено, що місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних
та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат місцевої
ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому
відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не
пізніш як у місячний строк.
Статтею ЗО Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» встановлено що,
депутат місцевої ради наділений усією повнотою повноважень, передбачених цим та
іншими законами України. Ніхто не може обмежити повноваження депутата місцевої ради
інакше як у випадках, передбачених Конституцією та законами України. Місцеві ради та
їх органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами місцевих
рад їх повноважень.
Невиконання посадовими особами вимог закону щодо забезпечення гарантій
депутатської діяльності тягне за собою відповідальність згідно із законом (ч. 1 ст. 36
Закону).
Враховуючи вищенаведене, прошу Вас:
1.
Виділити з районного бюджету кошти на капітальний ремонт ЗОНІ №5, що
розташована за адресою: м. Здолбунів, вул. Міцкевича, буд. 36, в розмірі 300 000 (триста
тисяч)гривень.

З повагою,
Депутат Здолбунівської районної ради

V.

Ковальчук В.В.

