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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановна Яно Дмитрівно!

До мене, як народного депутата України, систематично надходять 
звернення мешканців та представників підприємств та установ Печерського 
району міста Києва стосовно сприяння в облаштуванні та проведенні 
реконструкції освітніх та культурних закладів, будівництві об’єктів дорожньо-
транспортної інфраструктури та виконанні інших необхідних робіт на території 
району.

Слід відмітити, що економічний і соціальний розвиток громад в Україні 
забезпечується коштом місцевих бюджетів, де особливу роль відіграє бюджет 
розвитку. Бюджет розвитку є складовою місцевого бюджету і одним з 
найважливіших інструментів фінансової політики органів місцевого 
самоврядування в частині реалізації інвестиційних та інноваційних 
інфраструктурних проєктів.

Станом на сьогоднішній день, у бюджеті розвитку Печерського району 
передбачено фінансування реставрації та реабілітації Київського національного 
академічного театру оперети за адресою: вул. В. Васильківська, 53/3.

Враховуючи вищенаведене, керуючись положеннями ст. 16, 17 Закону 
України «Про статус народного депутата України», прошу Вас:

1) надати деталізовану постатейно фінансову та статистичну 
інформацію у формі звіту про результати проведення реставрації та 
реабілітації Київського національного академічного театру оперети за 
адресою: вул. В. Васильківська, 53/3 з початку проведення робіт та до дати 
отримання даного звернення, а саме: виділений бюджет на проведення 
робіт, план використання фінансування, рух грошових коштів та іншу 
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додаткову інформацію щодо фінансових показників реставрації та 
реабілітації театру;

2) надати інформацію у вигляді хронологічного переліку щодо того, 
які саме роботи із запланованих для реставрації та реабілітації було 
виконано станом на дату отримання даного звернення, та які заплановано 
виконати у майбутньому, вказати заплановані кінцеві терміни виконання;

3) надати інформацію з необхідними копіями документів щодо 
проведення тендеру (тендерів) для реставрації та реабілітації театру 
(переможець, терміни, бюджет тощо).

Про результати розгляду звернення та надану інформацію прошу письмово 
повідомити мене у встановлений законом строк, а також, надіслати відповідь на 
електронну пошту purtova@rada.gov.ua.
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