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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
Шановний Віталіє Володимировичу! 

 

      На засіданні постійної Комісії Київради з питань культури, туризму та 

інформаційної політики від 29.03.2018 розглядалось моє звернення щодо 

укладання охоронних договорів між комунальними підприємствами, що є 

балансоутримувачами пам’яток культурної спадщини та органом охорони 

культурної спадщини Київської міської державної адміністрації. За 

результатами розгляду Комісією було прийняте рішення звернутись до голови 

Київської міської державної адміністрації щодо: 

-  інформування Комісії про стан виконання рішення, прийнятого на засіданні 

колегії Київської міської державної адміністрації 28.03.2018, в частині охорони 

культурної спадщини; 

-  надання переліку пам’яток культурної спадщини у розрізі районів міста 

Києва із зазначенням балансоутримувачів, кількості укладених охоронних 

договорів та наявних паспортів на об’єкти культурної спадщини. 

На сьогодні відповідь на вищенаведене звернення постійної Комісії відсутня.  

 

 



        Відповідно до п.2 ст.14 Закону України від 11.07.2002 № 93-IV «Про 

статус депутатів місцевих рад», посадові особи місцевих органів виконавчої 

влади,  органів місцевого   самоврядування,   керівники  підприємств,  установ  

та організацій  незалежно  від  форми  власності,   розташованих   на території  

відповідної  ради,  на звернення депутата місцевої ради надають йому довідкові 

матеріали та іншу інформацію, необхідну для здійснення депутатських 

повноважень. 

   Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 13 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», ст. 21 Регламенту Київської міської ради, 

прошу Вас: 

- Інформувати постійну Комісію Київради з питань культури, туризму 

та інформаційної політики про стан виконання рішення, прийнятого 

на засіданні колегії Київської міської державної адміністрації 

28.03.2018, в частині охорони культурної спадщини; 

- надати перелік пам’яток культурної спадщини у розрізі районів міста 

Києва із зазначенням балансоутримувачів, кількості укладених 

охоронних договорів та наявних паспортів на об’єкти культурної 

спадщини. 

 

Про результати розгляду депутатського запиту прошу інформувати мене у 

встановлений законодавством України термін. 

 
 

З повагою, 
Депутат Київради, 
Член депутатської фракції  
"Об'єднання "Самопоміч" 
у Київській міській раді                                                Таранов А.В. 
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