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,/Начальнику Голосіївського управління 
поліції Національної поліції у м. Києві 
Волошину О.С.

вулиця Голосіївська, 15, місто Київ, 03039
Начальнику Управління патрульної служби у 
м. Києві Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України 
Зозуля Ю.Г.

Вул. Народного ополчення, 9, місто Київ, 03151

Копія: Трубачова Ольга Василівна 
Провулок Жуковського 3 корпус 1, кв. 1, м. Київ

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
щодо забезпечення публічної безпеки і порядку за адресою: 

провулок Жуковського, 7

Шановний Олеже Степановичу!

Шановний Юрію Георгійовичу!

До мене, як до депутата Київської міської ради, вже вкотре звертаються 
мешканці Голосіївського району з проханням забезпечення публічної безпеки і 
порядку в провулку Жуковського.

Попереднє депутатське звернення №08/219/077-2497 від 15.04.2019 року 
було направлено за ініціативи мешканців житлових будинків прилеглих до 
провулку Жуковського, а саме провулку Коломийський, які схвильовані 
проживанням та постійним перебуванням невідомих осіб у льосі та біля нього, 
що знаходиться неподалік дитячого майданчику за адресою: провулок 
Жуковського, 4.

Цього разу до депутатської приймальні завітали мешканці житлового 
будинку №3 корпус 1 в провулку Жуковського, які стурбовані проживанням в 
покинутій будівлі колишнього магазину безхатьків за адресою: провулок 
Жуковського, 7 Голосіївського району міста Києва.

т. (044)259-71-24



Як зауважують заявники, невідомі особи своїми діяннями наражають н. 
небезпеку усіх мешканців району і таке хвилювання не є безпідставним, так як 
подібне сусідство створює небезпеку підхопити небезпечне захворювання, 
оскільки такі люди часто хворі на туберкульоз, коросту, інші заразні інфекції, 
аж до ВІЛ.

З метою забезпечення публічної безпеки і порядку, запобігання 
можливим правопорушенням та їх припинення, зняття соціальної напруги 
громадян, вважаю за необхідне провести перевірку інформації, що надійшла від 
мешканців Голосіївського району міста Києва, а також посилити патрулювання 
вищезазначеної території.

За частиною 2 статті 20 Регламенту Київської міської ради, 
затвердженому рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 р. №579/579 
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 міста Києва, до яких звернувся депутат Київради, 
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. Якщо депутатське звернення з 
об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений 
десятиденний строк, депутату Київради зобов'язані письмово повідомити про 
це з обгрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Враховуючи вищезазначене та керуючись статтями 11,13 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р. №93-ІУ, прошу Вас 
розглянути звернення по суті порушеного питання та здійснити усі необхідні 
заходи щодо забезпечення публічної безпеки та порядку за орієнтовною 
адресою: провулок Жуковського, 7 Голосіївського району міста Києва.

Про результати розгляду депутатського звернення прошу 
проінформувати мене письмово (вулиця Хрещатик, 36, місто Київ, 01044) та 
заявника Трубачову Ольгу Василівну протягом передбаченого статтею 13 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» строку.

Додатки на 2 арк

З повагою,

Депутат Київської міської ради,
член фракції «Єдність»
Київської міської радЦ

-  ... .......................... ............................................................................................................... ......................................  ...............................

Д.Ю. Калініченко

т. (044)259-71-24


