
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Голові постійної комісії Київської 
міської ради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку  
Страннікову А.М. 

 
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо заслуховування звіту робочої групи з 
перевірки використання коштів при реалізації 
робіт з ремонту спортивних залів у 
загальноосвітніх школах міста Києва  
 

Шановний Андрію Миколайовичу! 

Відповідно до частини 1 статті 13 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» надаю Вам на розгляд депутатське звернення.  

Рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про 
бюджет міста Києва на 2016 рік», Програмою економічного і соціального 
розвитку міста Києва на 2016 рік, затвердженою рішенням Київської міської 
ради від 22 грудня 2015 року № 60/60 та розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 458 від 
22.06.2016 року було затверджено адресний перелік загальноосвітніх 
навчальних закладів для проектування та виконання робіт з капітального 
ремонту спортивних залів у 2016 році.  

Однак, після проведення вищезазначених робіт небайдужі батьки почали 
звертатися зі скаргами на неякісно проведені ремонтні роботи. 

У зв’язку з цим, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку 26.04.2017 року було 
сформовано робочу групу з перевірки використання коштів при реалізації робіт 
з ремонту спортивних залів у загальноосвітніх школах міста Києва. До складу 
робочої групи увійшли: голова робочої групи – Шлапак А.В. та члени робочої 
групи – Сулига Ю.А., Дрепін А.В., Гончаров В.В., Маляревич О.В., 
Товмасян В.Р. 



Робочою групою були проведені неодноразові виїзні засідання, ретельно 
та ґрунтовно досліджено всі матеріали, що стосуються зазначеного питання, і 
як наслідок було складено звіт з повним аналізом та рекомендаціями. 

Ураховуючи вищезазначене, керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 6 
Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», ст. 2, 13 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу Вас, шановний Андрію 
Миколайовичу, включити до порядку денного найближчого засідання постійної 
комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку заслуховування звіту робочої групи з перевірки використання коштів 
при реалізації робіт з ремонту спортивних залів у загальноосвітніх школах 
міста Києва. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 
мене у термін передбачений частиною 2 статті 13 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад». 
 
 
 

З повагою         Алла Шлапак 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконавець: Коберник Віталій Васильович  
Контактний номер телефону: +38 (067)-866-57-78 


