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Д ЕП УТА ТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Володимире Олександровичу!
До мене як до депутата Київської міської ради неодноразово зверталися
мешканці Святошинського району м. Києва, а саме мікрорайону «Галагани»,
- із проханням допомогти вирішити питання щодо їх недопущення на
територію спортивного комплексу «АТЕК», що знаходиться біля станції
метро «Святошино» в Святошинському районі м. Києва.
Так, мешканці зазначають що раніше вони безперешкодно могли
проходити на територію СК «А ТЕК » для проведення дозвілля та відпочинку.
Як відомо на території знаходиться парк та встановлено тренажери, де
мешканці могли вільно відпочивати та займатися фізичною культурою і
спортом.
Держава забезпечує доступність для громадян закладів, на території
яких можна займатися саморозвитком та спортом, і відповідно до
Конституції України ч.З.ст.49, - держава дбає про розвиток фізичної
культури та спорту.
Також відповідно до Закону України «Про фізичну культуру та
спорт», ст.З., - громадяни мають право займатися фізичною культурою і
спортом незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану та місця проживання, мовних та інших ознак... Ile право
забезпечується шляхом вільного вибору видів спорту та фізкультурноспортивних послуг, доступності та безпечності занять фізичною культурою і
спортом.

Відповідно до ст. 27 вищезазначеного Закону, - забезпечення умов для
фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку
громадян покладається иа місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування і здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів.
З метою захисту прав мешканців, керуючись статтею 13 Закону
України «Про статус депутатів місцевих рад» та статтею 16 Регламенту
Київради, прошу Вас:
1. Надати інформацію про правовий статус CK «ATF.K» та його нинішнього
власника.
2. На якій підставі та керуючись якими нормативно-правовими актами
мешканців не допускають на територію CK «АТНК» для відпочинку в
парку та зайняття спортом.
Про результати розгляду депутатського запиту прошу інформувати мене
у встановлений законодавством України термін.

З повагою,
депутат Київської міської ради,
член депутатської фракції
«О б ’єднання «Самопоміч»
у Київській міській раді
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